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 Halucinogénne huby: výzva ako v elektronickom veku reagovať na prirodzene 
vyskytujúce sa látky
 Záujem médií o užívanie 
halucinogénnych húb v uplynulom 
desaťročí bol zjavne podmienený 
voľným obchodovaním s týmito hubami 
a právnymi zmenami, ktorými bolo toto 
obchodovanie v niektorých krajinách 
zakázané.

Štandardné epidemiologické metódy 
monitoringu užívania drog sú pomalé 
na to, aby sa dali nimi zistiť nové 
vznikajúce trendy a uznáva sa, že ich 
treba doplniť citlivejšími metódami. 
Výzva spočíva v identifikovaní 
nových zvyklostí v užívaní drog, ktoré 
sa začínajú objavovať v malých 
subpopuláciách alebo v ohraničených 
geografických oblastiach a v odhadnutí 
ich potenciálu rozsiahlejšieho šírenia. 
Informačné zdroje v tejto oblasti 

 Definície
 Halucinogénne huby, všeobecne známe ako „magické huby“ alebo „lysohlávky“: Druhy húb, obsahujúce psilocybín a psilocín, ktoré sa najčastejšie 
užívajú pre svoje psychoaktívne vlastnosti a sú hlavným predmetom tejto správy. Ostatné druhy halucinogénnych húb, napríklad muchotrávky, obsahujú 
ako hlavné aktívne látky muscimol a kyselinu iboténovú. Druhy obsahujúce muscimol sú samy osebe jedovaté a sú v blízkom príbuzenstve s veľmi 
jedovatými druhmi. 

Špecializované obchody: tzv. „smart shops“ sú obchody, ktoré sa špecializujú na predaj „prírodných“ psychoaktívnych látok, súvisiacej literatúry 
a pomôcok na ich užívanie.

1.   Užívanie halucinogénnych húb je obvyklejšie medzi mladými ľuďmi, 
ktorí už užívali iné nezákonné drogy, než medzi mladými, ktorí 
drogy neužívali. Užívateľov halucinogénnych húb možno s vyššou 
pravdepodobnosťou nájsť medzi návštevníkmi hudobných festivalov 
a elektronických tanečných podujatí, pretože mladí ľudia z tohto 
prostredia uvádzajú vyššiu mieru užívania drog než sa uvádza vo 
všeobecnej či školskej populácii.

2.   Predaj halucinogénnych húb v špecializovaných obchodoch (tzv. 
smart shops) a v stánkoch na trhoviskách zohral zrejme dôležitú 
úlohu pri uľahčení ich užívania v Holandsku a Spojenom kráľovstve. 
Títo obchodníci umožnili jednoduchý prístup k halucinogénnym 
hubám koncom deväťdesiatych rokov minulého a v prvých rokoch 
tohto storočia.

3.   Pri nedávnom vyhľadávaní na internete bolo nájdených 39 online 
obchodov, ktoré ponúkali halucinogénne huby. Mnohé z týchto 
obchodov sa zameriavajú na medzinárodnú klientelu uvádzaním 
svojej ponuky v rôznych jazykoch a s možnosťami medzinárodnej 
dodávky. Zistili sa významné rozdiely v rozsahu a kvalite 
poskytovaných informácií o zdravotných rizikách predávaných 
produktov.

4.   Uvádzané počty smrteľných prípadov a akútnych zdravotných 
problémov v dôsledku užitia halucinogénnych húb sú veľmi 
nízke. Užívanie halucinogénnych húb sa obvykle spája s rizikami 
duševného zdravia a významná časť užívateľov halucinogénnych 
húb pravdepodobne zažije záchvat paniky.

5.   Prekážkou pravidelného a častého užívania halucinogénnych 
húb môžu byť charakteristické následky spojené s ich užitím (napr. 
nutkanie na dávenie (nauzea), záchvaty paniky a nepredvídateľné 
účinky) a spoločenské zábrany mladých experimentátorov (napr. 
potreba bezpečného prostredia na zníženie rizík).

6.   Od roku 2001 šesť krajín EÚ sprísnilo právne predpisy v tejto oblasti 
v dôsledku obáv z rastúcej prevalencie užívania húb. Nové právne 
predpisy pravdepodobne ovplyvnili dostupnosť húb a celkový objem 
predaja na internete. Sú však náznaky, že obchodníci predávajúci 
online zareagovali prechodom na nekontrolované a v niektorých 
prípadoch možno ešte toxickejšie alternatívy.

 Prehľad hlavných problémov

môžu byť rozmanité, vrátane správ 
z internetu a iných médií, kriminalistickej 
analýzy, praxe a výskumu. V tejto 
správe sú uvedené informácie o užívaní 
halucinogénnych húb ako i príslušné 
ponaučenia, ktoré je možno z nich 
vyvodiť. Uvádzajú sa tu faktory, ktoré 
podporovali rozvoj a formovanie 
trendu užívania halucinogénnych 
húb koncom deväťdesiatych rokov 
minulého a v prvých rokoch tohto 
storočia a tiež faktory, ktoré bránili jeho 
rozsiahlejšiemu šíreniu.

Halucinogény sú chemicky rôznorodou 
triedou drog, pre ktoré je typická ich 
schopnosť spôsobiť skreslené vnímanie 
a výrazne zmeniť náladu a myšlienkové 
pochody. Prírodne sa vyskytujúce 
halucinogény možno nájsť vo vyše 

100 druhoch húb, z ktorých väčšina 

obsahuje psilocybín a psilocín ako 

hlavné aktívne zložky vyvolávajúce 

halucinogénny účinok. Takmer všetky 

huby obsahujúce psilocybín sú drobné 

hnedé alebo svetlohnedé huby a 

možno si ich ľahko pomýliť s mnohými 

nejedlými alebo jedovatými hubami 

rastúcimi vo voľnej prírode, ktoré nie sú 

psychoaktívne.

Psilocybín a psilocín sú kontrolované 

na najvyššej medzinárodnej úrovni, ale 

v niektorých krajinách nie je právne 

jednoznačne vymedzené, ktoré huby 

obsahujú tieto látky. Túto nejasnosť 

využívajú obchodníci s hubami a ktorá 

zároveň predstavuje prekážku tvorby 

mechanizmov na kontrolu ponuky.

emcdda.europa.eu



n° 1/2007

Pozornosť upriamená na drogy

 Kto sú konzumenti? 

Užívanie halucinogénnych húb na 

rekreačné účely sa v Európe po prvýkrát 

objavilo koncom päťdesiatych rokov 

minulého storočia, ale jeho rozšírenie 

bolo obmedzené na malé ezoterické 

skupiny (napr. beatnikov). Medzi 

rekreačnými užívateľmi drog sa ich 

užívanie šírilo postupne, až kým sa 

koncom deväťdesiatych rokov minulého 

a v prvých rokoch tohto storočia nestal 

kanálom rýchlejšieho šírenia predaj v 

špecializovaných obchodoch a trhových 

stánkoch. 

V porovnaní s kanabisom, 

najrozšírenejšou nezákonnou látkou 

v EÚ, užíva halucinogénne huby oveľa 

menej ľudí. Medzi mladými ľuďmi vo 

veku 15 až 24 rokov je v 12 členských 

štátoch EÚ podiel osôb, ktoré aspoň 

raz v živote užili halucinogénne 

huby, od menej ako 1 % do 8 %. 

Experimentovanie s halucinogénnymi 

hubami medzi 15� až 16�ročnými 

žiakmi je v niektorých krajinách približne 

rovnako časté ako experimentovanie 

s extázou. Opakované alebo pravidelné 

užívanie húb je podľa dostupných 

údajov výrazne zriedkavejšie ako pri 

stimulujúcich drogách, napr. kokaíne 

a amfetamínoch. Rovnako ako pri 

ďalšom hlavnom druhu halucinogénnej 

drogy, LSD, mladí ľudia, ktorí 

experimentujú, väčšinou ani s hubami 

nepokračujú a nestávajú sa častými ani 

pravidelnými užívateľmi. 

Drogové prieskumy vykonané na 

hudobných festivaloch a v prostredí 

tanečných podujatí s elektronickou 

hudbou ukazujú, že v takomto prostredí 

je prevalencia užívania nezákonných 

drog podstatne vyššia ako vo 

všeobecnej alebo školskej populácii 

a užívanie halucinogénnych húb je 

oveľa obvyklejšie medzi mladými 

ľuďmi, ktorí už nezákonné druhy užívali, 

než medzi mladými, ktorí ešte drogy 

neužívali. Porovnateľnosť prieskumov 

tohto druhu je nízka a závery z nich sa 

musia vyvodzovať veľmi opatrne. Údaje 

z Holandska svedčia o stabilnej situácii 

od roku 2000 do roku 2005, kým 

údaje zo Spojeného kráľovstva ukazujú 

v rokoch 2002 až 2004 prudké 

zvýšenie. 

Dostupnosť 

Halucinogénne huby rastú v mnohých 

častiach Európy vo voľnej prírode, 

ale podľa dostupných informácií sa 

väčšina húb používaných pre svoje 

psychoaktívne vlastnosti nezbiera 

v prírode, ale pestuje. Huby sa 

predávajú jednak čerstvé, jednak sušené 

a na domácke pestovanie sa predávajú 

návody, násady vo vrecúškach 

a pestovateľské súpravy. Podľa správy 

zo školského prieskumu ESPAD 

vykonaného v roku 2003 bol podiel 

15� až 16�ročných žiakov, ktorí vnímali 

možnosť dostať sa k halucinogénnym 

hubám ako „veľmi“ alebo „celkom 

ľahkú“, od 4 % do 28 %. Ľahký prístup 

k halucinogénnym hubám uvádza 

menej ako 10 % študentov na Cypre, vo 

Fínsku, v Grécku, Maďarsku, Lotyšsku, 

Litve, Rumunsku a Turecku a vyše 20 % 

študentov v Česku, Írsku, Taliansku, 

Poľsku a Spojenom kráľovstve. 

Predaj halucinogénnych húb 

v špecializovaných obchodoch 

a stánkoch na trhoviskách zohral zrejme 

dôležitú úlohu pri uľahčení užívania húb 

koncom deväťdesiatych rokov minulého 

storočia v Holandsku a Spojenom 

kráľovstve. Hoci nie sú k dispozícii 

presné údaje o príjmoch obchodníkov 

z predaja halucinogénnych húb, 

informácie hlavne z týchto dvoch 

krajín naznačujú hospodársky záujem 

o tento produkt. Napríklad v roku 

2000 sa odhadovalo, že magické 

huby predstavovali až 50 % obratu 

špecializovaných obchodov. Podľa 

odhadov vybrala štátna pokladnica 

v Spojenom kráľovstve do júla 2005 

na dani z predaja halucinogénnych 

húb okolo 175 000 libier šterlingov 

(255 421 EUR) ročne z obratu 

odhadovaného na približne 1 milión 

libier šterlingov (1,46 mil. EUR) ročne.  

Okrem fyzických maloobchodných 

zariadení sa zvýšil aj počet 

špecializovaných obchodov online. 

V roku 2006 identifikovala EMCDDA 

spolu 39 online obchodov, ktoré 

ponúkali halucinogénne huby. Najviac 

týchto online obchodov (31 alebo 82 %) 

sídli v Holandsku. Medzi ostatnými 

servermi sú štyri rakúske online obchody, 

dva nemecké a jeden server v Spojenom 

kráľovstve, ktorý je prepojený na 

holandský online obchod a poľský 

internetový server. Mnohé internetové 

stránky sú viacjazyčné (najmä s 

možnosťou angličtiny, francúzštiny 

a nemčiny) a väčšina ponúka aj 

dodávky do zahraničia. 

Informácie o zdravotných rizikách 

spojených s užívaním halucinogénnych 

húb sú medzi online obchodmi 

rozdielne. Väčšina on�line obchodov 

s hubami varuje pred užívaním 

halucinogénnych húb spolu s liekmi 

alebo v kombinácii s alkoholom, alebo 

inými drogami. Na druhej strane však 

jeden z troch obchodov vôbec nevaruje 

pred nebezpečenstvom užívania 

halucinogénov, v prípade, že človek 

trpí depresiou alebo psychózou. Len 

polovica online obchodov poskytuje 

informácie o dávkovaní a bezpečných 

postupoch užívania.

Zdravotné riziká 

Uvádzané počty smrteľných prípadov 

a akútnych zdravotných problémov 

v dôsledku užitia halucinogénnych 

húb sú veľmi nízke. Fyziologické 

účinky sú vo všeobecnosti krátkodobé 

a nevýznamné, a pravdepodobne 

sa prejavia ako závraty, nutkanie na 

 Halucinogénne huby boli jednou 
z prvých psychoaktívnych látok, 
ktoré človek konzumoval. Dnes 
pre nás predstavujú novú dilemu 
– ako efektívne kontrolovať ponuku 
komplexnej skupiny prírodne sa 
vyskytujúcich produktov, ktoré sú  
propagované a predávané, tak 
povediac, na globálnom trhovisku, 
a na ktorom v dôsledku regulačných 
opatrení môžu dodávatelia 
jednoducho prejsť na alternatívne 
a možno ešte poškodzujúcejšie 
produkty?

 Wolfgang Götz, riaditeľ EMCDDA



dávenie (nauzea), slabosť, bolesť svalov, 

zimnica, bolesti brucha, rozšírenie zreníc 

(mydriáza), slabé až mierne zrýchlenie 

činnosti srdca a dýchania (tachykardia, 

tachypnea) a zvýšenie tlaku krvi. Boli 

však zaznamenané aj vyslovene 

somatické symptómy ako prudká bolesť 

žalúdka, pretrvávajúce dávenie a 

hnačky. 

Akútna toxicita psilocybínu sa považuje 

za nízku a túto domnienku podporuje 

aj skutočnosť, že správy o smrteľných 

otravách halucinogénnymi hubami sú 

zriedkavé. K otrave môže dôjsť, keď sa 

namiesto halucinogénnych skonzumujú 

jedovaté huby omylom nazbierané vo 

voľnej prírode. 

Užívanie halucinogénnych húb býva 

častejšie spojené s rizikami duševného 

zdravia. Napriek tomu, že nie je 

známy podiel užívateľov, ktorí mali 

tzv. „bad trip“ (nepríjemný zážitok), 

práve títo užívatelia s najväčšou 

pravdepodobnosťou prídu do styku so 

záchrannými systémami zdravotníckej 

starostlivosti. Intoxikovaní jedinci 

sú v takých prípadoch obvykle 

obzvlášť vystrašení, vážne rozrušení, 

zmätení a dezorientovaní, majú 

poruchy koncentrácie a úsudku. 

V ťažkých prípadoch sa vyskytujú 

akútne psychotické stavy, vrátane 

čudných a desivých predstáv, 

ťažkej paranoje a úplnej straty 

zmyslu pre realitu, ktorá môže viesť 

k úrazom, sebapoškodzovaniu alebo 

samovražedným pokusom. Napriek 

mnohým preventívnym programom 

vrátane informácií o halucinogénnych 

a ďalších drogách zameraných na 

zvýšenie povedomia, odborníkom, ktorí 

pracujú s mladými ľuďmi, zjavne chýbajú 

špecifické informácie o zdravotných 

rizikách súvisiacich s užívaním 

halucinogénnych húb. Na druhej strane 

užívatelia a lobistické skupiny otvorili 

na internete viacero serverov, ktoré 

poskytujú informácie o halucinogénnych 

hubách.

Najnovšie zmeny v legislatíve 

Psilocybín a psilocín sa kontrolujú podľa 

Dohovoru OSN o psychotropných 

látkach a sú uvedené v Zozname I, hoci 

nie je vždy jasné, ako sú zaradené huby, 

ktoré ich obsahujú. Šesť členských štátov 

EÚ sprísnilo od roku 2001 svoje právne 

predpisy v dôsledku obáv z rastúcej 

prevalencie užívania halucinogénnych 

húb: Dánsko (2001), Holandsko 

(2002), Nemecko, Estónsko, Spojené 

kráľovstvo (2005) a Írsko (2006). 

Vypracovanie právnych predpisov 

proti užívaniu halucinogénnych húb 

konfrontuje zákonodarcov s viacerými 

problémami. Právne predpisy by nemali 

nespravodlivo kriminalizovať ľudí, na 

ktorých pozemkoch huby voľne rastú. 

Jedným z riešení bolo konštatovanie, že 

huby sú nezákonné, ak sú „upravené 

alebo pripravené“ (v právnych 

predpisoch Írska a Spojeného 

kráľovstva), čo naznačuje účel ich 

použitia. Podobne Najvyšší holandský 

súd rozhodol, že huby sú kontrolované, 

keď sú „sušené alebo spracované“. 

S rozrastajúcimi sa špecializovanými 

obchodmi, ktoré využívali túto medzeru, 

a predávali čerstvé huby, Spojené 

kráľovstvo (napríklad) v roku 2004 

tvrdilo, že už aj balenie je formou 

„prípravy“. Napokon sa však zákon 

v Spojenom kráľovstve v roku 2005 

zmenil tak, aby sa vzťahoval na 

halucinogénne huby bez uvedenia ich 

stavu.

V právnych predpisoch o drogách 

v Grécku, Taliansku, na Cypre 

a v Litve majú univerzálne ustanovenie 

zakazujúce pestovanie rastlín, z ktorých 

možno získať narkotiká. Zatiaľ je 

stále diskutabilné, či je huba naozaj 

„rastlinou“; preto nedávna zmena 

v nemeckom právnom poriadku prijíma 

v roku 2005 termín „organické“ látky, 

namiesto pôvodne používaného látky 

„rastlinného a živočíšneho“ pôvodu, aby 

kvôli hubám vyplnila akúkoľvek možnú 

medzeru. 

Zmeny v právnych predpisoch 

ovplyvnili dostupnosť halucinogénnych 

húb a celkový objem predaja na 

internete. Analýza rozličných produktov 

propagovaných online obchodníkmi 

na internete odhalila, že po zákaze 

halucinogénnych húb začali obchodníci 

v Spojenom kráľovstve prechádzať 

na predaj zákonných, ale ešte 

toxickejších alternatív, napr. muchotrávku 

červenú (Amanita muscaria) alebo 

úzko príbuznú muchotrávku tigrovanú 

(Amanita pantherina). 
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 Prevalencia užitia halucinogénnych húb aspoň raz za život je vyššia medzi mladými 

ľuďmi, ktorí navštevujú podujatia s tanečnou hudbou (návštevníci klubov), než vo 

všeobecnej populácii

 Poznámka: Odhady z rekreačného prostredia sa opierajú o nepravdepodobné vzorky s využitím 
rozličných metód hodnotenia a získavania údajov. Prevalenciu užívania drog v širšej populácii 
návštevníkov klubov nemožno z týchto vzoriek odvodiť. Podrobnosti pozri v EMCDDA (2006). 

Zdroje: Hibell a kol. (2004), EMCDDA (2006).



 Pozornosť upriamená na drogy je séria krátkych informácií o drogovej politike, ktoré uverejňuje Európske monitorovacie centrum 
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 Informácie na internete
 Európska právna databáza o drogách ELDD 

http://eldd.emcdda.europa.eu/

Informácie OFDT o halucinogénoch

http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/produits/hallucin.html

Tabuľky prevalencie užívania drog v populácii v štatistickej ročenke EMCDDA 2006 

http://stats06.emcdda.europa.eu/en/page053�en.html.

1.   Vzhľadom na relatívne vysokú úroveň užívania drog medzi 
mladými ľuďmi v hudobnom a tanečnom prostredí, ponúkajú tieto 
miesta nákladovo efektívne možnosti prevencie a ďalších iniciatív, 
ktorých cieľom je zníženie zdravotných rizík súvisiacich s užívaním 
halucinogénnych húb.

2.   Hospodárske záujmy obchodníkov, ktorí propagujú predaj 
halucinogénnych húb, zohráva dôležitú úlohu v podpore šírenia 
tohto produktu.

3.   Internet umožňuje rozširovanie propagácie a predaja 
halucinogénnych húb, ale aj dôležité poskytovanie informácií 
o zdravotných rizikách.

4.   Ukazuje sa medzera v poskytovaní špecifických informačných 
materiálov o hubách odborníkom, ktorí pracujú s mladými ľuďmi 
a podobne chýbajú aj materiály o prevencii a znižovaní škodlivosti 
určené pre potenciálnych užívateľov.

5.   Pochopením perspektív mladých ľudí, ktorí sú potenciálnymi 
konzumentmi halucinogénnych húb, sa pravdepodobne uľahčí 
vypracovanie a prispôsobenie materiálov o efektívnej prevencii 
a propagácii zdravia ich potrebám.

6.   Hoci posilňovanie opatrení právnej kontroly môže byť jedným zo 
spôsobov obmedzovania užívania a dostupnosti halucinogénnych 
húb, dosah akýchkoľvek opatrení si vyžaduje starostlivé 
sledovanie, ktorého cieľom je vyhodnotiť ich efektívnosť a vyhnúť 
sa riziku nežiaducich negatívnych následkov.

 Halucinogénne huby: výzva ako v elektronickom veku reagovať na prirodzene vyskytujúce sa 
látky 
 Strategické úvahy 
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