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DOSAVADNÍ VÝSLEDKY VĚDECKÝCH
VÝZKUMŮ Z CELÉHO SVĚTA POUKAZUJÍ 
NA UNIKÁTNÍ POTENCIÁL PSYCHEDELIK
V LÉČBĚ DUŠEVNÍCH ONEMOCNĚNÍ 
A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY LIDSKÉHO ŽIVOTA.

Výzkum psychedelik intenzivně probíhal již v šedesátých letech 20. století. Už tehdy se vědci snažili zkoumat potenciál psy-
chedelik pro léčbu nejrůznějších diagnóz. Zkoumaly se jejich možnosti využití na léčbu osob závislých na alkoholu, pacienty 
s posttraumatickou stresovou poruchou, léčbu úzkosti a deprese u pacientů v terminálním stádiu smrtelných chorob a mno-
hých dalších. Zdálo se, že výzkum psychedelik je na cestě k naplnění počátečních příslibů a očekávání, avšak bouřlivý společen-
ský vývoj té doby s sebou přinesl řadu problémů, které se nakonec ukázaly jako osudové i pro tuto oblast vědeckého bádání.

Vyhlášení “války proti drogám” (1971) americkým prezidentem Nixonem neznamenalo pouze celospolečenský zákaz užívá-
ní řady psychoaktivních, a všech psychedelických substancí, ale také zastavení velmi perspektivního výzkumu. Bez ohledu  
na to, že neexistovala žádná relevantní data, která by opravňovala novou legislativu. V rámci OSN byly psychoaktivní látky,  
a mezi nimi také psychedelika, klasifikovány jako drogy bez léčebného využití. Také Československá republika implemento-
vala do svého právního systému tato doporučení, nicméně samotný psychedelický výzkum ukončila jako jedna z posledních, 
v roce 1974. Psychedelika dosud najdeme na seznamu zakázaných látek bez léčebného využití, ačkoliv jejich terapeutický po-
tenciál je více než slibný.

Současná česká legislativa zatím není zcela v souladu s hladkým zařazením psychedelik do terapeutické praxe. Věříme však,  
že naše trpělivá snaha přinese i v této oblasti brzy pozitivní změny.

Podporou fondu PSYRES přispějete na kroky systematicky zaměřené na provedení nezbytných legislativních změn, které po-
vedou ke zpřístupnění této formy léčby, osvětě a posunu vnímání významu psychedelik ve společnosti.
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POMŮŽE NAPLNIT 
NÁSLEDUJÍCÍ CÍLE PROJEKTU

— Podpora aktivit směřujících k získání ECOSOC 
 statusu (status poradce) OSN, který by nám umožnil  
 přinášet tématiku léčebného potenciálu psychedelik  
 na zasedání OSN (např. zasedání CND Komise 
 pro narkotika a drogy)

— Podpora odborné tvorby legislativních, politických 
 a ekonomických analýz v oblasti psychedelik 
 (např. ekonomické dopady psychedeliky asistované   
 psychoterapie, analýza úmluv OSN z r 1961, monitoring  
 legislativních změn ve světě směrem k zavedení 
 psychedeliky asistované psychoterapie do léčebného  
 systému apod.)

— Podpora uspořádání setkání s vládními představiteli,  
 odbornou obcí (výzkumníci, lékaři, právníci, členové  
 odborných společností, zástupci státních úřadů 
 a institucí, apod.) a sympatizanty změny legislativy 

— Podpora zapojení českých vědců v rámci aktivit 
 souvisejících s legalizací léčby psychedeliky 
 v orgánech Evropské Unie
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