
KRATOM - původ 
• 4 – 16 metrů vysoký tropický strom 
Mitragyna speciosa 
• jihovýchodní Asie, Filipíny, Malajsie Tradičně se čerstvé nebo sušené listy žvýkají nebo se 
z nich vyrábí čaj 
• Po staletí byl kratom užíván 
místními rolníky: 
zvýšení prac. výkonu a snížení únavy 
• Postupně: součást místní kultury 
vázané na thajský vesnický život; 
pracujícím mužům tolerován, 
ženy = narkomanky 
• V lidovém léčitelství: 
lék proti průjmu, 
chřipce a dráždivému kašli 
• Ve válečných dobách – náhražka opia, při odvykání od heroinu 

 

KRATOM - druhy 
• Účinky a složení kratomu souvisí s obsahem alkaloidů, které jsou závislé na 
geografickém umístění, fázi zralosti a ekotypu, ale také na postupu při sklizni 
nebo při posklizňové manipulaci 
• Barva dle barvy žilnatiny na listu; všechny typy mohou růst na jedné rostlině 
zároveň; barva žilnatiny odpovídá stáří 
• Žilnatina se může lišit na základě zeměpisného původu, stejně tak jako 
obsah alkaloidů obsažených v kratomu 
• Není pravidlem, že by určitý druh kratomu měl vždy stejné účinky – velká 
zpracovatelská centra, listy neoznačeny, třídění náročné 
• Prášek tedy označen hlavně podle finální barvy – nejzelenější = zelený 
kratom, nejčervenější = červený kratom, vše mezí tím = bílý kratomKRATOM - druhy 
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KRATOM - druhy 
• ČERVENÝ KRATOM – uklidňující, uvolňující účinky, analgetické účinky; 
obsahuje větší množství 7-hydroxymitragyninu; někteří uživatelé ho 
užívají i pro zlepšení spánku nebo pro zmírnění bolesti či svalového 
napětí; pocity štěstí a vnitřního klidu; vhodný pro začátečníky; vzniká 
fermentací čerstvě posbíraných listů (v obyčejných igelitových pytlích), 
ze kterých se listy po několika dnech vyndají, usuší a rozemelou 
• ZELENÝ KRATOM – účinky popisovány jako střed bílého a červeného; 
zlepšuje náladu, dodává energii, tiší bolest, na rozdíl od červeného 
nemá v nižších dávkách tlumící účinky; zvýšení chuti socializovat se; 
jeho výroba nejjednodušší – listy se usuší, rozemelou na jemný prach 
KRATOM – druhy 
• BÍLÝ KRATOM –menší koncentrace 7-hydroxymitragyninu; povzbuzující 
efekt, dodává energii a působí euforicky, zvyšuje soustředěnost a 



vytrvalost; často nahrazuje ranní kávu; malé až střední dávky jsou 
stimulační; vysoké dávky jsou stimulační pouze chvíli a poté přichází 
opiátový efekt, u citlivých jedinců může způsobit apatii; je často mixem 
zeleného a červeného prášku 

 

KRATOM – vzorce uživatelů 
• Samoléčba chronické bolesti 
• Samoléčba poruchy nálad – deprese, úzkosti 
• Řešení abstinenčních příznaků od ilegálních léků a léků na předpis 
(především opioidů) 
• Samoléčba hypertenze 
• Odvykání od alkoholu, náhrada alkoholu na párty 
• Zvýšení výkonu v práci, ve sportu, při učení 
• Při stresu, nervozitě 
• Ze zvědavost 

 

KRATOM - legalita 
• Legální, nepotravina – nepodléhá kontrole ani jako omamná nebo 
psychoaktivní látka, ani jako látka určená ke konzumaci – žádný 
zákonný rámec, který by sledoval jeho kvalitu! 
• Botanický sběratelský předmět 
• Žádný limit pro věk – online, kamenné obchody s CBD a automaty (tzv. 
Kratomaty!! 

 

KRATOM - kazuistika 
• 9 dívek ve věku 13 – 16 let, diagnostický ústav, nezvyklé chování, konzumace 
podezřelé látky vydávající za tzv. zelené potraviny → u 7 potvrzen kratom 
• Žena, 50 let, 3 měsíce po léčbě ze závislosti na opiátech – podezřelé 
chování, testy na opiáty negativní → potvrzen kratom a tramadol 
• Chlapec, 17 let, léčený epileptik; spolužáky nalezen v baru ležet na zemi, 
nereagoval (bez křečí); přiznává panáka rumu (alkohol 2,38 ‰) a kratom (do 
pití) → kratom (i jiné drogy) v moči negativní 
• Muž, 69 let, třes, bezvědomí, udává vypití čaje s kratomem → kratom 
negativní 
• Muž, 29 let, skácel se k zemi v restauraci, porucha vědomí → pozitivní 
kokain, pervitin, THC a kratom (alkohol 0,9 ‰) → udává, že kratom požil 
poprvé 

KRATOM – osobní zpovědi 
• Dívka, 17 let, dostala od fitness trenéra sáček s tím, že ji to povzbudí a 
dodá energii → týden průjem, pocit na zvracení, apatie 
• Muž, 40 let, dříve terénní pracovník, nyní terapeutický pracovník; 
zkušenost s různými drogy → kratom dávka 4 g, šílený nájezd, nohy 
„ochrnuté“, nemohl je ovládat, tlak na hrudi, pocit, že se nemůže 
nadýchnout; po odeznění nástupu, příjemné pocity, uvolnění, dobrá 
nálada, hovornost; druhý den kocovina 
 


