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Úvod  

 

Toto téma jsem si vybral, protože mě velmi zajímá, jelikož tohle je velice aktuální 

téma současnosti. Moje ročníková práce se bude zaměřovat na ty nejznámější 

drogy, jak už ty lehčí, tak i těžší (např. marihuana, hašiš, alkaloidy morfin a kodein, 

psylocibin neboli houbičky, meskalin, durman, LSD, tripy nebo horror trip, pervitin, 

metanfetamin, efedrin, kokain, extáze a MDMA, krokodíl). Potom se moje ročníková 

práce bude zaměřovat na rozlišení těchto drog a také na to, jak mohou působit na 

člověka. 

Moje ročníková práce se bude také zaměřovat na tyto skupiny drog (např. opiody, 

halucinogenní drogy, konopné drogy, stimulující drogy, apod.).  
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1. Opiody 
 

Drogy z této skupiny jsou odvozeny od látek, které jsou v mozku. V medicíně bývají 

takové látky užívány k tlumení bolesti, třeba při anestezii. Jde o látky získávané ze 

surového opia. Opium – šťáva z nezralých makovic. 

  

Slabé opioidy − může se u nich uplatnit stropový efekt (další zvyšování dávky 

nevede ke zvýšení účinku) 

● Kodein − slabší účinky (podáván v kombinaci s paracetamolem) 

● Tramadol 

● Dihydrokodein 

● Pentazocin 

 

Silné opioidy − pro silné neztišitelné bolesti 

● Morfin 

● Pethidin 

● Hydromorfon 

● Oxykodon 

● Buprenorfin 

● Piritramid 

● Methadon − jen jako substituční léčba psychické závislosti 

 

 

Účinky na CNS:  

■ analgetikum 

■ zklidnění – odstranění napětí a strachu 

■ euforie – vnitřní blaženost – vede k závislosti 

■ dysforie – κ (pentazin) špatné nálady, noční můry – pentazocin 

(psychotomimetické účinky) 

■ ospalost, obluzení – „oblbovačka“ – premedikace před operací 

 

  

http://www.substitucni-lecba.cz/drogy
http://www.ulekare.cz/nemoci-vysetreni/bolesti#utm_source=substitucni-lecba.cz&utm_medium=autolinks&utm_term=+&utm_campaign=autolinks
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Kodein
http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Tramadol&action=edit&redlink=1
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Morfin
http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Buprenorfin&action=edit&redlink=1
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Methadon
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2. Halucinogení látky 

 

Halucinogeny vyvolávají poruchy vnímání. Jde o přírodní nebo syntetické látky, na 

které nevzniká fyzická závislost. Mnohé halucinogenní látky byly využívány různými 

kulturami při náboženských obřadech i jiných rituálech.(halucinogeny jsou látky, které 

vyvolávají změny vnímání). 

Psylocibin je látka obsažená v halucinogenních houbách, které byly užívány 

především středoamerickými indiány. Z našich hub mají halucinogenní účinky 

lysohlávky a muchomůrka červená. 

 

Meskalin (peyotl)  

● je droga pocházející ze středo-amerického kaktusu a je užívána i v současnosti k 

posvátným indiánským rituálům. 

Durman  

● je známou přírodní drogou. účinnou látkou je atropin. Často bývá užívána jeho 

semena, která mají silné halucinogenní účinky. Vyskytuje se i v ČR. 

LSD  

● je nejrozšířenějším syntetickým halucinogenem (původně jde ale o přírodní látku, 

produkt obilné sněti paličkovice nachové), v 60. letech byl legální drogou díky 

čemuž se stal oblíbeným halucinogenem hnutí hippies. Také byl využíván v 

psychiatrii k výcviku psychoterapeutů i k léčbě některých psychických 

onemocnění. 

Tripy  

● jsou malé papírky napuštěné roztokem LSD, k dostání jsou většinou na 

tanečních party a v klubech. 

Horror trip  

● nebo bad trip je stav, kdy je užití halucinogenu silně nepříjemné. 

Účinky 

● Nastupují za různých dobu po užití, obyčejně se jedná o desítky minut. 

● Hlavní účinky ve většině případů odezní do několika hodin. 

● Návrat k normálu může trvat i několik dní! 

● Často se stává, že i po více než 24 hodinách se může účinek vrátit v plné síle! 
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Největší rizika 

● Hrozí při špatném tripu. 

● Člověk se může chovat agresivně - a to vůči sobě i okolí. 

● Může dojít k úrazu při pokusu o únik! 

● K nehodě však může dojít i při příjemném tripu - člověk neodhadne riziko svého 

chování. 

● Některé halucinogeny jsou vysoce jedovaté - například durman. Již malá dávka 

může způsobit dokonce smrtelnou otravu! 

 

Závislost 

● Halucinogeny obyčejně nevyvolávají fyzickou ani psychickou závislost. 

● Jejich největší nebezpečí je v účincích samotných. 

 

Vše, co můžeme vnímat svými smysly, je po jejich užití většinou zesílené. 

● Tóny hudby jsou sytější, barvy jasnější, tvary okolních předmětů a lidí se bizarně 

mění, dochází k poruše vnímání vlastního těla. 

● Podobné zesílení provází pocity člověka pod vlivem halucinogenů. 

● V tom je i skryto největší riziko těchto látek. Stačí změna situace (policejní 

kontrola) a intoxikace se stává noční můrou, která trvá nekonečně dlouho 

(vnímání času se také mění a jak tomu bývá, příjemné věci se zkracují, ty zlé 

prodlužují). 

● Intoxikovaný nedokáže odlišit, co je skutečné a důležité, a co je naopak jen 

pouhý šum, který nemá zvláštní význam. 

● Velmi snadno dojde k tomu, že si postižený začne vztahovačně vykládat situaci, 

ve které se nachází, a podle toho jedná. 

Obrázek 1 
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 3. Konopné drogy 

 

Psychoaktivní látky pocházející z indického konopí (Cannabis sativa) jsou 

označovány jako kanabinoidy. Za psychoaktivní účinky je zodpovědná látka THC 

(tetrahydrokanabinol), která se ale nachází pouze v některých druzích konopí. 

 

Marihuana a hašiš 

● Ze samičích květenství konopí setého se může stát buď marihuana nebo 

hašiš.  

● Zatímco marihuana je usušenou kvetoucí „palicí“ rostliny, hašiš je pryskyřicí, 

která toto květenství pokrývá. 

● Obě látky jsou svou účinnou podstatou totožné, obsahují psychoaktivní látku 

THC a ještě další aktivní složky (CBN, CBD atd.). 

● Marihuana je nejrozšířenější nelegální drogou v naší zemi. Česko jako 

takové patří dlouhodobě k zemím, kde se „hulí“ nejvíce v Evropě, zejména 

mezi mladými lidmi.  

● Kouření trávy se stává v mladé generaci podobnou normou, jako bylo u 

mládeže za socialismu pivo. 

● Mnoho uživatelů míchá konopí s alkoholem. 

 

Rizika 

 

Rizikovým se jeví určitě to, když se s kouřením začne v nízkém věku, cca mezi 12 – 

16 rokem života. Rizikovou populací mohou být také lidi s labilní, citlivou psychikou, 

kde může i marihuana způsobit výrazné duševní problémy. 

 

Druhy 

 

Marihuana se do českých plic dostává ve dvou podobách – buďto jde o přírodní 

konopí (venkovka, ganja, hulení, tráva, zelí a desítky dalších výrazů), nebo o uměle 

pěstované rostliny v takřka laboratorních podmínkách (podlampovka, skank, skéro, 

hydroponie atd.) „Skanky“ jsou silnější co do obsahu účinných látek, venkovní „tráva“ 

zase bývá ceněna pro variabilitu účinků, veselejší prožívání intoxikace. Hašiš není 

tolik rozšířený, zřejmě pro zdlouhavost výroby. To, že by byl více devastující než 
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marihuana, je mýtus. Hašiš a tráva jsou produkty z jedné byliny, se stejnými účinnými 

látkami. 

Účinky a stavy 

„Zkuř“ po trávě trvá cca 3 hodiny, příznakem u začínajících kuřáků je veselí, 

nekoordinovaný smích, myšlenkový a slovní trysk, dlouhodobější uživatelé jsou již 

více „v klidu“ a intoxikace se spíše projevuje v niternějších sférách. Zhulený člověk 

mívá „chutě“ a je mlsný a žravý jak rosomák. 

Obrázek 2 

THC moči a krvi 

V testech z moči i krve můžeme najít účinné THC velmi dlouhou dobu – od 2 týdnů 

až po měsíc u dlouhodobých kuřáků. Neznamená to, že by člověk byl tak dlouho pod 

vlivem. Jde o zdlouhavý proces vylučování látky z těla, protože se ukládá v lidské 

tukové tkáni. 

Obrázek 3 
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4. Stimulující drogy 
 

Základním efektem látek této skupiny je celková stimulace – povzbuzení. 

Nebezpečí pervitinu spočívá i v tom, že většina uživatelů volí pro první užití rovnou 

nitrožilní aplikaci  

 

Pervitin 

● povzbuzení, euforie, zrychlené myšlení, odstranění únavy, snadnější 

komunikace i s druhým pohlavím. 

● jedinec se stává extrovertním a zábavným pro ostatní. 

● Jedinec také ztrácí veškerou chuť k jídlu. 

● Jedinci ženského pohlaví s ním experimentují, protože si myslí, že se po něm 

,,hubne”. 

Obrázek 4 

Amfetamin 

Ve světě velmi rozšířený stimulant, u nás kvůli monopolu pervitinu dosti vzácný, 

spíše importovaný. 

Účinky:                                                                

● snížení chuti k jídlu 

● změněné smyslové vnímání  

● hyperaktivita 

●  mydriázu 

● zrudnutí pokožky 

● sucho v ústech 

● bolest hlavy 

http://www.substitucni-lecba.cz/injekcni-uzivani-drog
http://www.ulekare.cz/nemoci-vysetreni/mozek#utm_source=substitucni-lecba.cz&utm_medium=autolinks&utm_term=+&utm_campaign=autolinks
http://navykovelatky.cz/stimulacni-drogy/
http://navykovelatky.cz/stimulacni-drogy/pervitin/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hyperaktivita
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mydri%C3%A1za&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bolest_hlavy
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                                               Obrázek 5 

 

Kokain  

 

Účinky: 

● S prvním užitím kokainu se mohou dostavit spíše nepříjemné účinky, jako 

pocit srdeční slabosti, závrať, bledost, nervozita, pocení 

● dalšími dávkami již navozuje euforii, pocit radosti, vzrušení a veselosti, 

zvýšené sebevědomí, sebejistotu, rozhodnost až přeceňování vlastních sil, 

odpadá únava i pocit hladu, roste krevní tlak, zrychluje se tep, dech, je 

přítomna dilatace zornic 

Obrázek 6 
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Crocodile 

● označována psychoaktivní droga rozšířená zejména v Rusku, kde mezi 

uživateli opioidů získala rychle velkou oblibu. 

● Účinnou látkou je desomorfin ⇒ 8-10krát účinnější než morfin. 

● poprvé se objevil roku 2002 na Dálném východě a rychle se rozšířil do celého 

Ruska. 

Účinky: 

➢ rohovatění kůže v okolí vpichů 

➢ vytváření velkých šupin s následným odlupováním 

➢ rány se postupně rozšiřují a prohlubují 

➢ obnažení kostí 

➢  infekce, které se pak stávají častou příčinou smrti 

➢ hnijící boláky 

➢ gangrény 

➢ vředy 

Obrázek 7 
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Závěr 

V mé ročníkové práci jsem psal o drogách, protože mě toto téma zajímá. 

Dozvěděl jsem se, že amfetamin je rozšířený stimulant. Zjistil jsem, že účinky z  THC 

můžeme zjistit v moči, v krvi i z vlasů po dobu několika týdnů. Doslechl jsem se a 

také i dočetl, že droga nazývaná crocodile nebo-li česky krokodíl se objevila v Rusku. 

 

Resumé 

In my coursework. I focused on drugs, because I am interested in this topic. 

I learned that amphetamine is a widespread stimulant. I have found that the effects of 

THCm can be detected in urine, blood and hair for a few weeks. I heard and read 

that a drug called Crocodile or a Czech Crocodile appeared first by a Russia. 
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