Abstrakt:
Nové syntetické drogy jsou novým fenoménem, který expanduje v mnoha zemích. Nové
syntetické látky napodobují fenomenologické účinky tradičních drog, avšak si zachovávají
punc legálních látek. Legální statut NSD je zapříčiněn tím, že tyto nové látky nejsou
kontrolovány Jednotnou úmluvou OSN o omamných látkách z roku 1961 ani Úmluvou OSN o
psychotropních látkách z roku 1971.
Do České republiky se tento trend dostal o něco později než v okolních zemích a to především
v roce 2010, kdy prodej NSD byl převážně v kamenných obchodech. Tento prodej byl ukončen
v dubnu 2011, z důvodu zapsání 33 nových látek na seznam psychotropních a omamných látek
a přesunul se převážně na internet.
Složení NSD se velmi často mění, z důvodu zakázání přípravné látky, z toho vyplývá, že rizika
spojená s užíváním NSD jsou nepředvídatelná.
Cílem výzkumu této práce je zjistit získávání a distribuci NSD mezi problémovými uživateli a
zároveň zmapovat nejužívanější NSD mezi touto populací. Hlavním smyslem výzkumu je
přinést poznatky, co je NSD za výrobek (jak se jmenuje, jak vypadá, co obsahuje, kde a od
koho se získává, kolik stojí).
Výzkum byl tvořen polostrukturovanými rozhovory (kvalitativní část) a strukturovanými
dotazníky (kvantitativní část). Respondenti byli klienty vybraných kontaktních center a
terénních programů. Celkový počet respondentů byl 270, přičemž do kvalitativní části se
dostalo 36 respondentů.
Způsoby získávání NSD jsou mnohé, avšak díky polostrukturovaným rozhovorům se přišlo na
specifický typ prodeje NSD, oproti tradičním drogám, a to tzv. telefonické srazy, kde cena
NSD je stabilní oproti nákupu u dealera. Informace o složení NSD respondenti měli nedostatek,
také mezi nimi kolují spekulace o možnosti obsahu jedů v NSD. Informace o balení NSD zcela
absentuje, někteří respondenti uváděli nějaký typ informace na balení NSD z kamenných
prodejen, než byly uzavřeny. Názvy NSD jsou různé a mění se i v závislosti na lokalitě, ovšem
ve všech zařízeních se v různé míře objevoval název Funky. Legální statut NSD respondenti
spíše věděli, ale zároveň tomu nepřikládali žádnou hodnotu.

