
„Psychedelika nejsou 
drogy v obecně vžitém 
smyslu slova.“

Věnováno Igoru Nováčkovi.
Děkuji Miloši Vojtěchovskému a Janu Faixovi.

komunistické Československo bylo 
dlouho jedinou zemí světa, kde se 
legálně vyrábělo lsd. lékaři tu 
dohlíželi na experimenty a terapie 
využívající proslulou halucinogenní 
drogu. Účastnily se jich stovky 
lidí...

... lsd je látka bez barvy, bez 
zápachu, bez chuti, navíc extrémně 
koncentrovaná – jeden gram může 
způsobit halucinace až u deseti 
tisíc lidí... 

...po třiceti minutách experimentu 
křesadlo na záznam říká, že 
má „velké ruce, jako bych se 
protahoval do dálky“, po hodině, 
že „slova mají barvy“, a po čtyřech 
hodinách, že „vše je roztříštěno, 
vše se mění, prostě jsou tam takové 
bizarní tvary“. ještě následujícího 
dne křesadla děsily ornamenty 
na stropě a zjevující se „škaredé 
slepice“ nebo obličeje obou osob 
vedoucích experiment... 

„v tom okamžiku mě zaplavilo 
světlo, jaké jsem si nikdy nedovedl 
představit,“ popisoval grof 
později. „katapultovalo to moje 
vědomí z těla..., měl jsem pocit, že 
moje vědomí nemá žádné hranice.“

u pacientů zaznamenali nesmírně 
pestré reakce: někteří měli 
fantastické vize, jiní znovuprožívali 
traumata z dětství, na další udeřila 
deprese nebo záchvat vzteku, jiní 
se oddali extatickému nadšení 
nebo se ponořili do stavu naprosté 
blaženosti. Pokud pacient dostal 
lsd opakovaně – po několika 
dnech či týdnech –, mohl se jeho 
zážitek diametrálně lišit...

... hausner napsal v roce 1966 
komentář propagující terapii lsd 
přímo do Rudého práva. mimo jiné 
uvedl: „lsd-25 je v tomto ohledu 
jakousi sondou do podvědomí... 
sonda sahá velmi hluboko, často 
do prvých dnů života, ne-li dále.“ 

„byl to pozitivní zážitek, který 
ve mně otevřel velmi mírumilovné 
myšlenky.“

... Československo s výzkumem 
drogy po roce 1974 skončilo. 
ministerstvo zdravotnictví nařídilo 
okamžité zničení veškerých zásob 
přípravku lysergamid. Zástupce 
ministerstva se osobně dostavil 
do sadské a rozmašíroval veškeré 
ampulky kladivem...

... v bohnicích ale i dnes lékaři 
užívají ke svým výzkumům 
psilocybin a eeg. Čeští výzkumníci 
se tak s lsd evidentně neloučí...

— Ross Crockford, Reflex


