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MDMA 
MDMA, označována běžně jako taneční droga Extáze, je ve své podstatě jedinou 
syntetickou látkou z celé této knihy. Ve své chemické struktuře je však silně podobná jiné 
látce, se kterou běžně operuje náš mozek, a to jest neurotransmiteru serotoninu. Díky tomu 
působí na serotoninové receptory, kdy zprostředkovává zážitek lásky, euforie, pozitivní 
nálady a sounáležitosti. Nepsali bychom si tu však o taneční droze, pokud by na ní nebylo 
přeci jen něco více.  

Tou přidanou hodnotou je potenciální psychoterapeutický efekt MDMA, díky kterému se nyní aktivně 
zkoumá v řadě klinických studií na lidech, a měla by být v roce 2021 v USA schválena pro užití 
v rámci speciální psychoterapie.  

Jak může mít terapeutický efekt něco, co si člověk koupí od podivného dealera v nejtemnějším rohu 
undergroundového techno klubu, a pak sjetý tančí až do rána jako zpocená fretka, která 
s vytřeštěnýma očima po východu slunce peláší do svého podzemního kutlochu? 

Inu jako první je dobré vědět, že lidé na parties většinou neužívají MDMA, ale Extázi. Tyto dva názvy 
se běžně zaměňují, ve skutečnosti však mohou odlišovat dvě zcela odlišné drogy. Proto je jako první 
potřeba pochopit, v čem se tyto dvě substance liší. 

MDMA vs EXTÁZE 

MDMA (aka Molly, eMko či chemicky 3,4-
methylenedioxymethamphetamine) je chemická 
látka, která se sice strukturou řadí mezi 
metamfetaminy, ve skutečnosti má ale poněkud 
jiné účinky. V mozku se totiž váže na 
serotoninové receptory, a její efekt tak není ani tak 
stimulační, jako euforický a hovorný. Dá se však 
využít také na tanec, záleží od typu prostředí 
(doma si člověk povídá, v klubu tančí). 

Hlavní rozlišovací znak od extáze je, že se jedná o 
čistou látku (případně něčím nastavenou / 
naředěnou), která má většinou šedou barvu a 
krystalickou strukturu (tyto krystaly se pak drtí na 
prach a někdy se mohou dávat do průhledných 
kapslí). 

Extáze má oproti tomu výlučně podobu barevných 
tabletek s obrázky medvídků, zvířátek, či různými 
logy (podle nich pak zkušení uživatelé selektují 
intenzitu a případné příměsi). Extáze je totiž 
mixem MDMA a dalších drog! 
MDMA může být obsaženo v různém množství 
(podle kterého se určuje síla a čistota extáze), 
většinou od 10 do 100 mg (tedy méně, než kolik je 
běžná dávka MDMA). 
Aby se vyrovnala menší dávka, je MDMA 

doplněno dalšími drogami, které mají zesílit její 
efekt, nejčastěji se přitom jedná o levný a silně 
stimulační pervitin, či další amfetaminy (jako 
speed), ke kterým se přidávají různé doplňkové 
látky či léky nebo v některých případech i 
psychedelika. 

Z hlediska efektu je extáze více taneční drogou, 
která dává uživateli energii a euforii na dlouhé 
hodiny, vede k většímu pocení (a dehydrataci) a 
uživatel po ní většinou nespí, nebo spí až pozdě 
během dne. Díky tomu, že v podstatě nikdy nevíte, 
co konkrétní extáze obsahuje, tak se mohou její 
účinky i zátěž na tělo lišit. Jedná se však o velice 
nebezpečnou Ruskou ruletu, která může skončit 
pro uživatele v nemocnici či hůře! 

MDMA je naopak z hlediska efektu čistší a 
přívětivější, což reflektuje právě i její užívání ve 
výzkumech a v terapeutickém kontextu. Zatěžuje 
sice tělo (viz negativní účinky níže), rozhodně ne 
ale do takové míry. Na rozdíl od extáze pak po 
odeznění efektu (zpravidla 1-2 hodiny peak, pak 2-
3 hodiny lehčí efekt) většinou může jít člověk 
normálně spát, a ráno se cítí relativně v pohodě 
(pokud tedy nepil, nemíchal s dalšíma drogama 
nebo netančil celou noc, jako se to většinou při 



užití děje). Tím ale rozhodně nechci 
ospravedlňovat rekreační užívání MDMA, ba 
naopak! 

SHRNUTO: Pokud za Vámi na party přitančí 
zpocený týpek s obříma zorničkama, a bude Vám 
nabízet super matroš, který bude mít podobu 
barevných tabletek, tak bez ohledu na to, zda jim 
bude říkat Emko, éčko, Molly, Adam nebo 

kedluben, zdvořile odmítněte a věnujte se dále 
usrkávání svému virgin cuba libre light.  

Pokud Vám ale na druhé straně za pár let nabídne 
vyškolený psychoterapeut během sezení kapsli 
s šedou krystalickou látkou, tak udělejte na 
základě této kapitoly informované rozhodnutí (pro 
tento účel také vznikla), a ve chvíli, kdy Morfeovu 
kapsli přijmete, učiňte tak s grácií.  

 

HISTORIE A VÝZKUM MDMA 

MDMA poprvé syntetizovala farmakologická 
firma Merck už v roce 1912, která si na ní udělala 
patent jako na zprostředkující látku (látku, která 
sloužila jako mezikrok syntéze jiných substancí) a 
dále ji nezkoumala. 

To trvalo až do roku 1976, kdy neoficiální otec 
druhé psychedelické éry Dr. Alexander „Sasha“ 
Shulgin objevil alternativní a efektivnější způsob 
její syntézy a následně ji poslal známému 
psychologovi Leo Zeffovi. Ten pak dával malé 
dávky MDMA (v té době legální) svým klientům, 
protože je „rozhovořily“. 

Zeff byl efektem MDMA (které samozřejmě sám 
zkoušel) natolik ohromen, že během svých cest 
po USA a příležitostně Evropě, vyškolil několik 
tisíc psychologů v užívání a MDMA asistované 
psychoterapii.  

Psychologové si však MDMA nenechali pouze pro 
sebe, ale od nich se dostalo i k jejich známým, a 
postupně k širšímu spektru uživatelů psychedelik 
a yuppies (mladí pracháči z Wall streetu). Během 
několika let se pak stalo MDMA vyhledávanou 
společenskou drogou, což nakonec vedlo v roce 
1985 k jejímu postavení mimo zákon, a to rovnou 
mezi nejtvrdší drogy (obdobně jako v 60.tých 
letech psychedelika).  

Jak už to tak ale bývá, tak postavení mimo zákon 
sice na nějaký čas užívání MDMA omezila, i 
přesto se ale poměrně záhy začala vedle kokainu, 
heroinu a kanabisu řadit mezi 4 nejvyhledávanější 
drogy. 

Zhruba v té chvíli pak také začaly vznikat Extáze, 
v podobě barevných prášků s vytištěným 

ornamentem, které poměrně vzácné a drahé 
MDMA doplnily o další drogy v ušlechtilé snaze 
zprostředkovat uživateli nekončící rave zážitek. 

Hlavní efekt postavení MDMA do kategorie 
zakázaných látek Schedule I. tak byl paradoxně 
bohužel ten, že se přestal zkoumat potenciál 
jejího terapeutického využití a výzkum ze zastavil.  

Proti tomu se ohradila řada psychologů, kteří 
požadovali přesunutí do mírnější kategorie, aby 
nebyl výzkum zastaven. Psychologové představili 
přes 200 případových studií, kdy MDMA 
asistovaná psychoterapie pomohla jejich klientům 
k léčbě, protože však tyto závěry nevyšly ve 
vědeckých magazínech, a nejednalo se o dvojitě 
slepé, kontrolované studie, byly jejich námitky 
nakonec zamítnuty. 

Hlavní iniciátor tohoto hnutí a člověk, psycholog 
Rick Doblin, kterému se v té době podařilo vyléčit 
pomocí MDMA svou klientku Marcelu s post-
traumatickou stresovou poruchou, na základě 
tohoto zamítnutí založil v roce 1986 
Multidisciplinární asociaci pro psychedelická 
studia (zkráceně MAPS). 

V rámci této asociace dal dohromady další 
psychology a psychiatry, kteří se chtěli vydat 
cestou výzkumu psychoaktivních látek a po 30ti 
letech práce se mu nakonec povedlo dát 
dohromady dostatečné množství nezávislých 
studií a úspěšných kazuistik, díky kterým schválila 
DEA třetí fázi klinických studií MDMA (na širší 
populaci lidí) a je v současné době krůček před 
opětovnou legalizací pro užití v rámci 
kontrolované psychoterapie. 



V této psychoterapii už v současné době probíhají 
psychoterapeutické výcviky (účastnili se i 
psychologové z ČR), tak, aby bylo po legalizaci 
možné ihned začít zprostředkovávat 
psychedelickou terapii. 

Podle Ricka Doblina přitom budou další látky jako 
LSD, psilocybin, ketamin a Ayahuasca následovat 
(všechny se také intenzivně zkoumají), což 
povede k otevření tisíců klinik, které budou tuto 
alternativní léčbu nabízet. Dojemný a povzbudivý 
Ted Talk, kde Rick představuje stručně tento 
příběh si můžete pustit zde.  

DÁVKOVÁNÍ A EFEKT MDMA 
Nejčastější forma MDMA je v rámci krystalu / krystalického prášku a užívá se na/pod jazyk nebo v 
kapslích (ve kterých je nadrcený krystal). 

To je hlavní rozlišovací znak oproti extázi, která má formu známých barevných tabletek se smajlíky, což 
je klíčové kritérium k rozhodnutí, co si to sakra dáváte. 

HLAVNÍ EFEKTY MDMA 

• zvyšuje přímo serotonin, dopamin a noradrenalin 

• euforie (bujará nálada) a entaktie (slastné doteky) 

• potřeba socializace, hovornost (ale ne myšlenkový trysk jako u pervitinu) 

• dilatace zornic, zrychlený tep, pocení (ale menší než u extáze) 

• pocit lásky a sounáležitosti (jako při zamilovanosti) 

• narušené vnímání času (čas běží zrychleně) 

• lehké vizuální halucinace (nejčastěji intenzivní vnímání barev)  

Dávkování: 

Základní dávka, která se využívala ve výzkumech byla 120-150 mg, kdy cca hodinu po užití (v tzv. 
peaku - nájezdu) přišlo dalších 50 mg (takto používal na terapie i Shulgin). 

V této podobě, pokud není přijímán alkohol, další drogy, léky a suplementy, a je připojený správný set 
and setting, tak byla ve výzkumech / klinické praxi bez side effects. 

Realita je ale taková, že na party lidé užívají až 300-800 mg za večer, kdy však většinou nejde o čisté 
MDMA, ale pouze % zastoupení. Přidávají k tomu přitom alkohol či další drogy a vysokou fyzickou 
námahu (tančení). Výsledkem je ničení psychiky i organismu. 

MDMA zůstává v těle až 36-48 hodin podle rychlosti metabolismu. Pocitový efekt je většinou pouze 
na pár hodin. To vede lidi k tomu, že po odeznění hlavního efektu mají dojem, že vše skončilo a 
chtějí více, dát si další dávku. 

V kontextu toho, jak fungují serotoninové receptory však dojde brzy k jejich nasycení a s každou 
další dávkou je stále méně znatelný efekt (v rámci daného večera nebo i dalších 2 dní). 

Negativní efekt na tělo však přetrvává a kumuluje se!!! 



Negativní efekty (dlouhodobé): 

Dostavují se zejména při zmiňovaném nadměrném užívání a kombinování: 

• Ničení mitochondrií, buněčná toxicity (ničení jádra, lipidů i proteinů). 

• Vypotřebování serotoninu (vyhoření dobrých serotoninových receptorů). 

• Po party se dostavuje úzkost / deprese v závislosti na Vašem typu osobnosti (poměru mezi 
serotoninovými receptory a tím, kolik jste napáchali škody). 

• Neurotoxicita / neurodegradace (ničení buněk v mozku) poruchy paměti / vidění / upadání do 
mdlob. 

• Tělu trvá cca 7-10 dní než vyrovná všechny škody, pokud se party opakuje každý týden vede to k 
postupné degradaci těla i psychiky. 

PSYCHOTERAPEUTICKÝ POTENCIÁL MDMA: 

Ještě před svým zákazem v roce 1985 bylo 
MDMA využíváno stovkami, spíše však tisíci, 
psychoterapeuty při práci s klienty. A existovalo 
minimálně 200 kazuistik (případů klientů), kterým 
pomohlo s léčbou PTSD (jedná se o počet, který 
byl oficiálně prezentován u soudu). Přesto ale 
chyběly klinické studie oproti placebu na lidech.  

To se změnilo díky založení organizace MAPS, 
která se zaměřila na klinický výzkum MDMA 
v USA. Obdobné výzkumy však probíhaly a 
probíhají i jinde po světě. 

První studie po 20ti letech, která byla 
konaná na lidech [R] (a jejíž spoluautor je i 
Rick Doblin) zkoumala efekt MDMA proti 
placebu (které samo o sobě 
v psychoterapii může mít také zajímavý 
efekt) na 20ti lidech, kteří trpěli na léčbu 
rezistentní PTSD (post-traumatickou 
stresovou poruchou). Výsledek byl přitom 
více než uspokojivý, už po jednom užití 
MDMA se stav zlepšil u 85% pacientů vs 
25% u placeba, a to bez krátkodobých i 
dlouhodobých negativních efektů na 
zdraví či psychiku. 

Jiná studie z roku 2013 [R] byla dvojitě 
slepá, použila ale menší dávku MDMA (25 
mg) vs větší dávku MDMA (125 mg), 
v rámci tří sezení, oddělených týdenní 
psychoterapií bez účinné látky. Účastníci 
byli sledování ještě rok po uběhnutí studie, 
a nebyly zjištěny žádné vedlejší efekty na 
zdraví. Zlepšení v testu pro příznaky PTSD 

nebylo statisticky významné (možné 
zkreslení užitím aktivního placeba, kdy už 
malá dávka MDMA mohla mít efekt), 
přesto lidé, kteří měli větší dávku, tak 
hovořili o pozitivní změně. 

No a konečně předběžná meta-analýza 
z roku 2016 [R] došla na základě 
zhodnocení efektivity dostupných studií k 
závěru, že MDMA asistovaná 
psychoterapie může být při léčbě PTSD 
efektivnější než klasická psychoterapie, 
kdy v závěru autoři uvádějí, že MDMA 
psychoterapie představuje potenciál pro 
léčbu PTSD. 

 

Jaké může být vysvětlení tohoto terapeutického 
efektu MDMA? 

V placebo studii na lidech bylo zjištěno, že MDMA 
zvyšuje oxytocin (hormon lásky), a prosociální 
chování [R], čímž se dá vysvětlit, že i pacient, který 
je normálně díky svému traumatu uzavřen, a 
naučil se s okolím nekomunikovat, či mu 
nesdělovat své problémy (a běžná psychoterapie 
založená na komunikaci proto není efektivní), se 
pod vlivem MDMA otevře a je ochoten o svém 
traumatu mluvit, a to i s cizím terapeutem. Díky 
zvýšenému serotoninu a dopaminu dojde 
k akutnímu obnovení jeho neurotransmiterové 
rovnováhy, a on se tak dostane na úroveň, kdy 
dokáže pojmenovat lépe svou nemoc a přijmout 



stanovisko, že se chce vyléčit. Následující 
psychoterapie pak má mnohem lepší efekt. 

To by však samo o sobě ale k dostatečnému 
léčebnému efektu nestačilo. Trauma je totiž 
někdy schováno v nevědomí, a pacient se k němu 
nedokáže dostatečně dostat, aby jej mohl uchopit, 
pojmenovat a přivést do vědomí.  

Jak ale vysvětluje Rick Doblin ve svém Ted talks 
[R], tak u lidí s PTSD je hyperaktivní amygdala, 
která zpracovává emoce, včetně strachu, a 
současně je snížena aktivita v prefrontálním 
kortexu, kde sídlí logické myšlení, a také je 
snížena aktivita v hypokampu, který vytváří 
dlouhodobou paměť. Lidé s PTSD se tedy 
uzavírají do vlastních emocí a nedokáží o nich 

často uvažovat racionálně. 
MDMA potom funguje přesně opačným 
způsobem, kdy zvyšuje aktivitu prefrontálního 
kortexu a hypokampu a snižuje aktivitu 
v amygdale. Nevědomé, zacyklené a iracionální 
strachy tak mohou vstoupit do pracovní a 
dlouhodobé paměti, a projít zpracováním skrze 
frontální kortex, který umožní se s nimi racionálně 
vyrovnat.  

Do budoucna se uvažuje také o zkoumání efektu 
MDMA na neurodegenerativní poruchy, kde jsou 
zatím zkoumány animální modely [R]. 

Co se týče farmakorezistentních depresí, tak tady 
má větší efekt psilocybin, o kterém najdete 
informace v kapitole o lysohlávkách. 

 

MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 
Pokud se i přes předchozí text rozhodnete některou z drog zkusit / někdo Vám ji hodí do pití, je dobré znát 
základní postupy co dělat a nedělat: 

• Kolem party minimalizovat další suplememtaci, především prekurzory serotoninu. Pokud neznáte 
farmakokinetiku dané drogy, tak s ní neužívejte žádné další látky, léky ani suplementy, které by 
mohly efekt ovlivňovat. 

• Užití MDMA s 5HTP (5-hydroxy-tryptofan) mělo podle databáze na Erowidu často velice nepěkný 
Bad trip efekt a může vést i k serotoninovému syndromu, který Vás může velice rychle zabít! 

 

Kolem party byste NEMĚLI užívat hlavně: 

• prekurzory serotoninu (L-tryptofan, 5HTP, melatonin a další). 

• látky ovlivňující metabolismus serotoninu (inhibitory MAO jako Fenugreek (Dagger), Rhodiolu) 

• byliny, které mohou mít efekt na serotonin (v podstatě žádnou fytoterapii, např. ani BM 1.5) 

• léky jako antidepresiva (třeba někdo dává, aby usnul po party) ani hypnotika (sedativa) 

Na internetu, i v rámci doporučení přímo na party, se můžete často setkat s radami, abyste si před a po 
party dali doplněk stravy L-tryptofan nebo 5-HTP, což jsou prekurzory serotoninu, a Vy tím tak máte 
předejít jeho snížení další den, a tedy i špatné náladě či depresím (které přitom po užití čistého MDMA 
nebývají, a u extáze jsou způsobeny spíše amfetaminem). 

To přitom nejenže nefunguje, ale můžete si tím nadělat více škody než užitku! 

Serotonin totiž neplní svůj efekt sám o sobě, ale přes vazbu na serotoninové receptory. Těch přitom 
máme vícero druhů a jejich efekt se po aktivaci značně liší: 
Zatímco aktivace jednoho typu serotoninového receptoru vyvolává kýžený požitek (dobrý nálada), tak 
aktivace jiného typu receptoru může zvyšovat úzkostnost, depresivitu a dysforii.  



Podle typu osobnosti se přitom liší Váš poměr serotoninových receptorů (a jejich citlivost), a tedy i 
pocitový efekt dané suplementace, a negativní efekt MDMA / extáze na náladu další den. 

To, že se člověk po MDMA / extázi cítí další den bez nálady / v depresi může být způsobené pouze 
vyhořením / ztrátou citlivosti dobrých serotoninových receptorů a nadměrnou aktivací těch špatných. 

Pokud však zvýšíte přes suplementaci uměle serotonin, a on se zvýšeně naváže na „špatné“ receptory, 
které zůstaly aktivní, tak Vás mohou potkat nepěkné chmury a deprese, horší než kdybyste zmíněnou 
suplementaci neužili.  

Proto i pokud jste psychicky na dně, tak si nic nedávejte a vydržte to, je to daň za to, že berete drogy a 
mělo by Vás to pro příště vyškolit. 

 

Kolem party byste měli užívat hlavně: 

• Esenciální aminokyseliny s elektrolyty: MDMA spotřebovává elektrolyty (a proto dehydratuje) a tím 
pak značně zatěžuje tělo. Pokud tedy vypijete litr Performance elektrolytů během dne a půl litru po 
příchodu domů, doplníte to nejdůležitější. 

• Zvýšená suplementace magnézia: Během dne před party / terapií a po příchodu domů si dejte 
magnézium bisglycinát v množství alespoň 800 mg (sloučeniny), tedy 2x 800 Mg za den. To 
pomáhá práci srdce a obnovuje mitochondrie. V případě, že chcete minimalizovat neurotoxický 
efekt MDMA na mozek, tak si po příchodu dejte místo melatoninu a tryptofanu (které jsou zakázané 
viz výše), raději Magtein (magnesium Threonate) v množství 2 g (3 tablety). 

• Zlepšení metabolismu MDMA v játrech a ledvinách: Po příchodu domů si dejte 400 mg N Acetyl L 
cysteinu, který pomáhá metabolizovat drogy.  

• A borec nakonec: Před party si dejte alespoň 1 gram Acetyl L carnitinu, který ve studii přímo vedl ke 
snížení neurotoxického efektu MDMA. Můžete si to představit jako jakýsi štít pro buňky.  

 

 


