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Úvod 

Téma kriminologické aspekty drogové kriminality jsem si vybrala, protoţe si myslím, 

ţe je velmi dŧleţité a aktuální. Drogy jsou součástí společnosti jiţ dlouhá staletí. 

V posledních letech si však uspěchaný ţivotní styl a hektická doba, která klade na 

člověka vysoké nároky, vybírá svou daň také v podobě narŧstajícího počtu uţivatelŧ 

návykových látek. Ruku v ruce s tímto jevem jde také vzestup kriminality s drogami 

související.  

Po zralé úvaze jsem se rozhodla svou diplomovou práci zaměřit na téma, které 

rezonuje napříč společností a je stále více diskutované. Tímto tématem je fenomén 

návykových látek v dopravě. Jeho negativní dopad na bezpečnost dopravy je zřejmý. 

Počet řidičŧ ovlivněných návykovými látkami je vysoký. Svým riskantním  

a bezohledným chováním takový řidiči ohroţují ţivoty nás všech, ať uţ jsme řidiči nebo 

jen chodci. Dopravní nehody zpŧsobené intoxikovanými řidiči často končí fatálně. 

Z policejních statistik se mŧţeme dočíst, ţe policie za první čtvrtletí roku 2018 šetřila 

celkem 23 048 dopravních nehod. Přičemţ z tohoto počtu bylo 890 zpŧsobeno řidiči pod 

vlivem alkoholu a 54 dopravních nehod bylo zapříčiněno řidiči pod vlivem drog.
1
 

Jednoduchou matematikou tak zjistíme, ţe kaţdý den se stalo v prŧměru 10 dopravních 

nehod, při kterých sehrály roli návykové látky.  

Protoţe mezi návykové látky patří jak nelegální drogy, tak také drogy legální, jako je 

např. alkohol, bude cílem mé práce přinést komplexní pohled na to, jakým zpŧsobem 

pŧsobí nejuţívanější z těchto látek na řidiče a tím i na bezpečnost v dopravním provozu. 

Dále bych ráda svou prací přinesla přehled o postupu policie při kontrolách řidičŧ na 

návykové látky, o metodách zjišťování návykových látek v organismu člověka, coţ je 

činnost, která je prostředkem jak odhalování řidičŧ pod vlivem návykových látek, tak 

také prevencí.   

Svou práci jsem rozdělila do čtyř hlavních kapitol.  

V první kapitole se pokusím vysvětlit základní pojmy, které se budou objevovat v celé 

práci. Jedná se zejména o pojem drog, jejich dělení a kriminalitu s tím související.   

V následující kapitole stručně zmapuji historii uţívání návykových látek ve světě, 

jakoţ i na území našeho státu, kterou rozdělím do několika historických období.  

                                                 

1
 Statistika nehodovosti[online]. Ředitelství sluţby dopravní policie, © 2018 Policie ČR [cit. 5. 4. 2018] 

Dostupné z WWW: http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx 

http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx
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Ve třetí kapitole, která je těţištěm mé práce, se budu věnovat jednotlivým druhŧm 

návykových látek. Krátce zmíním jejich historii, představím výrobu, aplikaci, obecné 

vlastnosti, účinky a rizika s jejich konzumací spojená. Přičemţ nejdŧleţitější částí této 

kapitoly bude detailní popsání vlivu, který mají jednotlivé návykové látky na řidiče 

dopravních prostředkŧ a vylíčení, jakým zpŧsobem mění uţívání drog psychomotorické  

a psychické schopnosti a tím i chování jednotlivcŧ v dopravním provozu.    

Poslední, čtvrtá kapitola je zaměřená na moţné zpŧsoby detekce návykových látek 

v lidském těle a dále na postup a roli policie v této oblasti, která je dŧleţitá 

z preventivního i represivního hlediska. V závěru kapitoly potom pro zajímavost uvedu, 

jakým zpŧsobem jsou testováni na návykové látky profesionální řidiči jiných dopravních 

prostředkŧ, neţ osobních automobilŧ.    
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1. Kriminalita a drogy – základní pojmy  

1.1. Drogy  

1.1.1. Vysvětlení pojmů - drogy, návykové látky a omamné  

a psychotropní látky  

Pojmy droga, návyková látka, omamná a psychotropní látka se překrývají, avšak 

nejsou zcela totoţné. Pojem droga se obvykle pouţívá v souvislosti s nelegálními 

drogami. Návykovou látkou jsou rozuměny látky legální i ilegální, které jsou schopny 

vytvořit jakýkoliv druh návyku. Konečně pojem omamná a psychotropní látka je 

pouţíván v kontextu spíše právním. 

Slovem droga jsou v Úmluvách OSN označovány látky podřízené mezinárodní 

kontrole. „V medicíně potom odkazuje tento pojem na některá léčiva, užívaná pro 

předejití nebo vyléčení nemoci nebo pro zvýšení fyzické či psychické kondice. Ve 

farmakologii se termín vztahuje na některé chemické činitele, které upravují biochemické 

nebo fyziologické procesy ve tkáni nebo organismu, mohou to být suroviny k přípravě 

léků. Často se pojmem droga rozumí psychoaktivní látka a ještě častěji jde o synonymum 

pro drogy nezákonné.“
2
  V některých státech mŧţe být za drogu povaţováno jakékoliv 

léčivo. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) definovala drogu v roce 1969 jako 

„Jakoukoliv látku, která, je-li vpravena do živého organismu, může pozměnit jednu nebo 

více jeho funkcí.“
3
 V českém právním řádu se pojem droga nevyskytuje. Je nahrazen 

výrazy „návyková látka“ nebo „omamná a psychotropní látka“.   

Pojem návykové látky byl poprvé v trestním právu uzákoněn novelou trestního 

zákona z roku 1961, zakotvenou v zák. č. 175/1990 Sb. Později byla definice převzata do 

zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který v § 130 definuje návykovou látku takto: 

„Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky  

                                                 
2
 KALINA, K. a kol. Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí [online]. Úřad vlády 

České republiky. o.s. Filia Nova, 2001. ISBN 80-238-8014-4. [cit. 20. 3. 2018] Dostupný z WWW: 

https://www.drogy-info.cz/publikace/glosar/  

3
 NOŢINA, Miroslav. Svět drog v Čechách. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 1997. ISBN 80-85917-36-

X 

https://www.drogy-info.cz/publikace/glosar/
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a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo 

rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování“. Dále ale mimo jiné v § 289 Trestní 

zákoník odkazuje na zvláštní zákon, kterým se stanoví, co se povaţuje za omamnou  

a psychotropní látku, přípravky obsahující tyto látky a prekurzor, uţívaný k nezákonné 

výrobě omamných a psychotropních látek. Uvedeným zvláštním zákonem je zákon  

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Ten ve svém § 2 uvádí, ţe návykovými látkami 

jsou „omamné a psychotropní látky, uvedené v přílohách č. 1-7 nařízení vlády  

o seznamu návykových látek“, čímţ omezuje pojem návykových látek na látky omamné  

a psychotropní.   

Obecně jsou návykové látky ty, u nichţ vzniká „nebezpečí chorobného návyku nebo 

psychických změn nebezpečných pro společnost nebo pro toho, kdo je opakovaně bez 

odborného dohledu užívá, a jsou uvedeny v seznamech těchto látek.“
4
 

Omamná látka je látka chemického pŧvodu, která zpŧsobuje útlum. Mŧţe vyvolat téţ 

necitlivost k bolesti nebo poruchu vědomí. Výraz se nejčastěji uţívá pro opioidy.  

„V běžné řeči a v právní terminologii některých zemí je často nepřesně používán  

a označují se jím všechny ilegální drogy, bez ohledu na jejich farmakologické vlastnosti. 

Například zákony o kontrole narkotik v Kanadě, USA a několika dalších zemích zahrnují 

kokain a kanabinoidy, stejně jako opioidy. V ČR zákon hovoří  

o omamných a psychotropních látkách (OPL). Tento termín je také přijatý Jednotnou 

úmluvou OSN o narkoticích - „Single Convention on Narcotic Drugs“ z r. 1961.“
5
 

Omamné látky jsou v České republice uvedeny v přílohách č. 1 - 3 nařízení vlády  

č. 463/2013, o seznamech návykových látek. 

Psychotropní látka „zahrnutá mezi substance vymezené od roku 1971 Úmluvou OSN 

o psychotropních látkách (Convention on Psychotropic Substances). Psychotropní látka 

je pojem se stejným obsahem jako psychoaktivní látka, tj. látka ovlivňující psychiku  

a duševní procesy. V širším významu lze pojem použít pro jakoukoliv látku, která 

primárně nebo druhotně ovlivňuje centrální nervový systém. Někteří autoři používají 

tento pojem pro látky, jejichž primární užití je v léčbě duševních nemocí – anxiolytika, 

antidepresiva, neuroleptika. Další význam pojmu se vztahuje na látky, které mají pro své 

                                                 
4
 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 2. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-7357-

026-2 

5
 KALINA, K. a kol. Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí [online]. Úřad vlády 

České republiky. o.s. Filia Nova, 2001. ISBN 80-238-8014-4. [cit. 20. 3. 2018] Dostupný z WWW: 

https://www.drogy-info.cz/publikace/glosar/ 

https://www.drogy-info.cz/publikace/glosar/
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účinky na psychiku vysoké riziko návyku či závislosti – stimulancia, halucinogeny, opiáty 

a sedativa/hypnotika (včetně alkoholu).“ 
6
 Psychotropní látky jsou v České republice 

uvedeny v přílohách č. 4 - 7 nařízení vlády č. 463/2013, o seznamech návykových látek. 

                                  

1.1.2. Rozdělení drog 

Drogy lze dělit z několika hledisek. Nejčastěji pouţívaná členění jsou následující: 

 

1.1.2.1. Podle účinku na psychiku 

Tlumivé (narkotické) látky. Tyto látky, jiţ dle svého názvu, pŧsobí na člověka 

tlumivě. Kdo takovou látku uţije, mŧţe očekávat, ţe bude utišena nebo zcela zmizí jeho 

bolest, ať uţ je fyzického či psychického rázu. Svým pŧsobením na centrální nervový 

systém zpŧsobují pasivitu, uvolnění eventuálně aţ otupení. Mizí strach i jiné negativní 

pocity. Poměrně rychle tyto látky vyvolávají silnou závislost tělesnou i duševní. S tím 

souvisí i rozvoj abstinenčního syndromu. Do skupiny tlumivých látek se řadí opioidy, 

jimiţ jsou např. heroin, metadon, buprenorfin a kodein. 

Ve velké míře jsou uţívána i léčiva, která mají silný tlumivý účinek. Ty tvoří druhou 

velkou skupinu narkotických látek, zvanou benzodiazepiny. Mezi ně patří léky na spaní 

nebo třeba medikamenty na úzkosti a deprese. Typicky Diazepam, Neurol či Lexaurin.
7
 

Mezi narkotika ale řadíme také alkohol. 

Povzbuzující látky (tvz. Psychostimulancia) vyvolávají pocity síly a energie, zbavují 

únavy ale také zábran v komunikaci. Intoxikovaný nemá potřebu spánku ani jídla. 

Nejznámějšími zástupci jsou kokain a pervitin. Nicméně za povzbuzující „drogy“ jsou 

v některých zdrojích uváděny i káva a čaj, neboť kofein je téţ řazen mezi látky 

s povzbuzujícím účinkem. Pokud jsou dávky těchto substancí příliš vysoké, mŧţe dojít aţ 

                                                 
6
 KALINA, K. a kol. Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí [online]. Úřad vlády 

České republiky. o.s. Filia Nova, 2001. ISBN 80-238-8014-4. [cit. 20. 3. 2018] Dostupný z WWW: 

https://www.drogy-info.cz/publikace/glosar/   

7
 MINAŘÍK, Jakub, O drogách obecně [online]. SANANIM z.u.: © 2009 [cit. 20. 3. 2018]. Dostupné z 

WWW: http://www.drogovaporadna.cz/o-drogach-obecne.html   

https://www.drogy-info.cz/publikace/glosar/
SANANIM%20z.u.
http://www.drogovaporadna.cz/o-drogach-obecne.html
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k srdečnímu selhání. Vzhledem k tomu, jakým zpŧsobem ovlivňují psychostimulancia 

nervový systém, rozvíjí se u nich zejména závislost psychická.
8
  

Halucinogeny (Psychedelika). Tyto substance jsou odpovědny za nejvýraznější 

změnu vnímání reality. Deformují všechny vjemy, kterých je člověk schopen. Objevují se 

dvě moţnosti, jakým zpŧsobem probíhá intoxikace. Pokud jsou okolnosti uţití dobré, 

v přátelském prostředí, bývá prŧběh tzv. rauše příjemný. Uţivatelé někdy hovoří aţ  

o obohacujícím záţitku, kdy jsou schopni chápat např. samotnou podstatu bytí. Navozují 

pocity transformace člověka. Pokud je však droga aplikována v nevhodné situaci, 

přichází hororový záţitek (tzv. Bad trip). Taková situace mŧţe vést k ohroţení ţivota 

nejen uţivatele, ale i osob v jeho okolí.  

V menších dávkách zostřují vnímání barev i zvukŧ. Ve středně velkých dávkách se jiţ 

objevují halucinace, přičemţ intenzivní vnímání bývá aţ nesnesitelné. Neţivé věci 

oţívají, hýbou se a promlouvají. Vyskytovat se mohou pocity ohroţení nebo zdánlivé 

pronásledování. Vysoké dávky halucinogenŧ zapříčiní naprosté odtrţení od reality. 

V dŧsledku toho se rozkládá osobnost intoxikovaného a mŧţe dojít aţ k nevratnému 

poškození psychického zdraví, s nutností léčení v zařízení pro duševně nemocné. 

Vznik závislosti není obvyklý. Největší riziko této kategorie tak spočívá zejména 

v špatném prŧběhu intoxikace a jejich nebezpečnosti pro psychické zdraví uţivatele. Do 

této skupiny patří např. LSD, kanabinoidy a psilocybin obsaţený v lysohlávkách. 
9
 

 

1.1.2.2. Podle rizikovosti  

Jedná se o nejběţnější členění. Má vyjadřovat míru nebezpečnosti pro uţivatele. Skýtá 

však mnohá úskalí, neboť nebere v úvahu skutečnosti, ţe i na měkkých drogách mŧţe 

vzniknout významná závislost a pojí se s nimi i další podstatné problémy.  

Vyšší míru rizika představují tzv. tvrdé drogy. Ty mohou mít míru rizika střední, 

střední aţ vysokou nebo vysokou. Střední mírou rizika disponují extáze, kodein  

a efedrin. Střední aţ vysokou rizikovostí se vyznačují kokain, pervitin a lysohlávky. 

Poslední skupinu, ve které jsou LSD, heroin, morfin, toluen, crack a durman tvoří látky, 

                                                 
8
 MEDITORIAL, Rozdělení drog. [online]. MeDitorial: © 2018 [cit. 20. 3. 2018]. ISSN 1804-0799 

Dostupné z WWW: http://www.substitucni-lecba.cz/rozdeleni-drog  

9
 MINAŘÍK, Jakub, O drogách obecně [online]. SANANIM z.u.: © 2009 [cit. 20. 3. 2018]. Dostupné z 

WWW: http://www.drogovaporadna.cz/o-drogach-obecne.html 

http://www.meditorial.cz/
http://www.substitucni-lecba.cz/rozdeleni-drog
SANANIM%20z.u.
http://www.drogovaporadna.cz/o-drogach-obecne.html
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jejichţ uţívání sebou nese vysokou míru rizika. Alkohol je řazen mezi tvrdé drogy. 

Potom je ale zřejmě k diskuzi jeho legalita ve většině státŧ světa.
10

  

Menší míru rizika reprezentují drogy měkké. Vyznačují se niţší pravděpodobností 

vzniku závislosti a jsou tedy obecně povaţovány za „bezpečnější“. Společnost je více 

toleruje. Patří sem hašiš a marihuana. Káva a čaj jsou obecně povaţovány také za měkké 

drogy. Jsou ale prakticky bez rizika při uţívání. Bylo by však velkou chybou, myslet si, 

ţe uţívání tzv. měkkých drog sebou nenese ţádné hrozby.
11

 

 

1.1.2.3. Podle typu závislosti, jež vyvolávají 

Závislost se liší u konkrétních drog a rozdělujeme jí na dva druhy, přičemţ v praxi se 

objevuje kombinace obou závislostí.  

Psychická závislost – projevuje se neodolatelnou touhou po droze. Dotyčný baţí po 

ukojení svého drogového snu a vytěsní vše ostatní. Nezajímají ho lidé, věci ani koníčky, 

které ho dříve zajímali. Tuto závislost zpŧsobují kokain, marihuana, amfetaminy, LSD  

a další halucinogeny. 

Psychická i fyzická závislost – Zpŧsobují jí opioidy, barbituráty, alkohol a další. 

Dychtivost po droze je doprovázena i fyzickými jevy. Jde o tzv. abstinenční syndrom, 

kdy tělo dává svému majiteli jasně na zřetel, ţe drogu potřebuje. Mŧţe se objevit třes, 

zimnice, pocení, křeče, bolesti, zmatenost, halucinace či jiné nepříjemné pocity  

a stavy.     

  

                                                 

10
 VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-429-2 

11
 Tamtéţ 
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1.1.2.4. Dělení podle původu 

Zakládá se na skutečnosti, zda je při výrobě drogy nutné pouţití určitých chemikálií.
12

 

Syntetické - Jsou vyráběny pouze chemicky. Vyrábějí se ze surovin, jejichţ pŧvodní 

účel je jiný, pro jejich vlastnosti je lze však vyuţít i k výrobě drogy. A to buď úpravou, za 

současného pouţití jiných chemických látek, typicky „vaření pervitinu z volně 

dostupných léčiv na nachlazení“. Nebo je lze vyuţít jako drogu jiţ v podobě, ve které 

jsou legálně k dispozici na trhu široké veřejnosti. To jsou např. ředidla, lepidla nebo 

některé čisticí prostředky.  

Polysyntetické - Zástupci této kategorie jsou např. LSD, jenţ je vyráběno z kyseliny 

lysergové. Kokain, který je připravován z listŧ keře koky. A dále heroin, získávaný z opia 

makovic máku setého. Jedná se o skupinu, jejíţ vstupní surovina je přírodní. Chemickým 

procesem jsou ale tyto suroviny zpracovány na finální drogy.    

Přírodní - Výroba těchto drog není závislá na ţádných chemikáliích, na rozdíl od 

skupin syntetických a polysyntetických drog. Vyskytují se v přírodní, rostlinné podobě. 

Řadíme sem zejména produkty z konopí jako je hašiš nebo marihuana, listy keře koka  

a některé houby nebo kaktusy.  

 

1.1.2.5. Podle postoje práva k droze  

Legální drogy jsou ve společnosti tolerované, a proto se s nimi mŧţeme setkat 

kaţdodenně. Jejich obstarání nečiní velké obtíţe, přestoţe valná většina z nich je určitým 

zpŧsobem státem regulována. Jsou to nikotin, alkohol, léky nebo také rozpouštědla,   

Nelegální – Tyto látky jsou sice v dnešní době ve společnosti také časté, ale jejich 

výrobou nebo přechováváním se člověk dostává do rozporu se zákonem. Většina 

populace jejich uţívání netoleruje. Je třeba ale říct, ţe samotné uţívání drog trestné není. 

Řadí se sem pervitin, heroin, extáze, hašiš a marihuana.
13

 

 

                                                 

12
 ŠTABLOVÁ, Renata a Břetislav BREJCHA. Drogy: vybrané kapitoly. Praha: Vydavatelství PA ČR, 

2005. ISBN 80-7251-186-6 

13
 MEDITORIAL, Rozdělení drog. [online]. MeDitorial: © 2018 [cit. 20. 3. 2018]. ISSN 1804-0799 

Dostupné z WWW: http://www.substitucni-lecba.cz/rozdeleni-drog    

http://www.meditorial.cz/
http://www.substitucni-lecba.cz/rozdeleni-drog


9 

 

1.2.  Závislost  

Při opakovaném nebo dlouhodobém uţívání drogy, se mŧţe u člověka vyvinout 

syndrom závislosti. Jde o souhrn somatických a psychických změn, který je definován 

mezinárodní klasifikací nemocí, jako „silná přemáhající, nutkavá touha brát 

psychoaktivní látky, alkohol nebo tabák. Jsou přítomny potíže v kontrole užívání látky, 

pokud jde o začátek a ukončení nebo množství látky. Při absenci látky nastupuje 

somatický odvykací stav, zvyšují se tolerance a zanedbávání zájmů. Syndrom může být 

přítomen pro specifickou látku, třídu látek nebo širší řadu různých látek“.
14

 

Jak jsem jiţ zmínila výše, závislost mŧţe být jak psychická, tak fyzická. Vznikají 

rozdílně, podle druhu návykových látek a jejich účinkŧ, přičemţ fyzická závislost 

obvykle vzniká později neţ ta psychická. Není to však pravda bez výjimky. Stejně jako 

to, ţe fyzická závislost vzniká při dlouhodobém uţívání návykových látek.  

U některých drog ke vzniku fyzické závislosti stačí i krátkodobé uţívání. Ke stavu 

závislosti většinou vede cesta od experimentování a posléze pravidelné uţívání.  

Světová zdravotnická organizace (WHO) zastává názor, ţe o závislosti lze mluvit 

v případě, ţe jsou během jednoho roku víceméně současně přítomny alespoň tři  

z následujících jevŧ: 
15

 

 

o Silná, nutkavá touha nebo potřeba opatřit si drogu 

o Problémy s kontrolou nebo ovládáním vŧle při uţívání drogy, člověk ztrácí míru  

a není schopen sám přestat 

o Výskyt fyziologických symptomŧ při omezení přísunu látky, tzv. abstinenční syndrom 

nebo také abstinenční příznaky 

o Zvýšená tolerance (k navození stejných účinkŧ je třeba zvyšovat dávky) 

o Zanedbávání ostatních zájmŧ, nesouvisejících se zneuţíváním návykových látek, 

orientace ţivota na jediný zájem, kterým je droga 

o Pokračování v uţívání látky, i přes jasné dŧkazy a vědomost o škodlivosti na všechny 

sféry ţivota jedince 

 

                                                 
14

 HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-303-

X 

15
 NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy. Vydání 4., 

aktualizované. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-908-8 
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 Závislost na droze jako takové je obvykle doprovázena také určitou vázaností na 

skupinu osob, které drogu vyrábí, kolportují nebo uţívají. Tato skutečnost bývá příčinou 

sociální izolace. 

 Závislost však není pouhý zvyk uţívat drogy. Dimenze tohoto problému je mnohem 

širší, a proto při léčení závislosti nejde jen o to, aby závislý začal drogu odmítat  

a uvědomil si, ţe bez ní je ţivot lepší. Ostatně, toho si je většina osob závislých na 

návykových látkách dobře vědoma. Velice dŧleţitým aspektem je také řešení problémŧ, 

které byly příčinou toho, ţe k experimentŧm s drogou a následné závislosti vŧbec došlo.
16

 

 

1.3. Abúzus  

Abúzusem rozumíme naduţívání, či patologické, nadměrné poţívání toxických látek  

a také jejich uţívání v nevhodnou dobu.
17

 Pro zneuţívání, tedy uţívání látek zpŧsobem, 

který není v souladu s náhledem medicíny, nejčastěji za účelem rychlé  

a účinné změny nálady, je potom pouţíván pojem misúzus.
18

 Je jím „jakákoliv spotřeba 

kontrolované látky bez ohledu na řídkost jejího uţití. V Diagnostickém  

a statistickém manuálu duševních poruch je abusus psychoaktivních látek definován jako 

uţívání látky vedoucí ke klinicky významnému poškození nebo psychické úzkosti, 

projevených jednou či vícekrát v následujících dvanácti měsících“.
19

  

1.4.   Drogová kriminalita  

Obecný pojem kriminalita, tedy zločinnost, lze chápat ve dvou pojetích.  

Pojetí juristické (téţ legální). Toto pojetí je konkrétnější, vymezuje totiţ kriminalitu 

jako souhrn jednání, která jsou zákonem posouzena jako trestné činy. 

                                                 
16

  HAJNÝ, Martin. O rodičích, dětech a drogách. Praha: Grada, 2001. Pro rodiče. ISBN 80-247-0135-9 

17
 HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník. Třetí, aktualizované vydání. Praha: 

Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0873-0 

18
 BĚLÍK, Václav, Stanislava HOFERKOVÁ a Blahoslav KRAUS. Slovník sociální patologie. Praha: 

Grada, 2017. Pedagogika. ISBN 978-80-271-0599-1 

19
 KALINA, K. a kol. Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí [online]. Úřad vlády 

České republiky. o.s. Filia Nova, 2001. ISBN 80-238-8014-4. [cit. 20. 3. 2018] Dostupný z WWW: 

https://www.drogy-info.cz/publikace/glosar/ 

https://www.drogy-info.cz/publikace/glosar/
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Pojetí sociologické se zaměřuje více na vlastní pojem zločinu. Zkoumá nejen činnosti, 

které jsou regulovány trestním právem, ale také sociálně patologické jevy, jeţ s trestnou 

činností souvisí. Ve své práci budu pouţívat pojem kriminalita v pojetí juristickém.  

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti vytvořilo klasifikaci, 

podle níţ lze trestnou činnost související s návykovými látkami rozdělit na čtyři druhy.  

o Psychofarmakologicky podmíněné trestné činy – jsou spáchány v souvislosti se 

změnami, které vyvolává uţívání návykových látek. 

o Ekonomicky motivované trestné činy – někdy téţ označovány jako „opatřovací 

kriminalita“, jejich účelem je opatření prostředkŧ na návykovou látku nebo přímo 

obstarání návykové látky.  

o Systémové trestné činy – do této skupiny řadíme trestné činy, jeţ přímo souvisí 

s fungováním drogového trhu a doprovázejí obchod s drogami z dŧvodu jeho 

nezákonnosti a lukrativnosti.  

o Trestné činy, které spočívají v porušení právní regulace nakládání s návykovými 

látkami – Jsou to tzv. primární drogové trestné činy, jeţ souvisí se samotným 

charakterem návykových látek. Tedy s tím, ţe se jedná o substance, jejichţ výrobu  

a nakládání s nimi nekompromisně upravuje zákon.
20

  

Dalším moţným dělením drogových trestných činŧ je jejich členění na jiţ zmíněnou 

primární a dále sekundární drogovou kriminalitu.
21

  

Primární – primární drogovou kriminalitou rozumíme trestné činy, které porušují 

účinnou právní úpravu zejména výrobu a nakládání s nelegálními drogami. Úprava 

zahrnuje nejen postup nakládání s drogami, ale téţ s jedy, prekursory a přípravky, které 

obsahují omamné a psychotropní látky. Přičemţ zákonodárce rozlišuje mezi konopnými  

a ostatními drogami, kdy pro konopné drogy stanovuje mírnější postih.  

  

                                                 

20 CARPENTIER, Chloé. Drugs in focus[online] © European Monitoring Centre for Drugs and Drug 

Addiction, 2007 [cit. 20. 3. 2018] ISSN 1681-5157. Dostupné z WWW: 

http://www.emcdda.europa.eu/publications_en  

21
 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-

7357-377-5 

http://www.emcdda.europa.eu/publications_en
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Tyto trestné činy jsou upraveny v zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v § 283-287  

a jsou jimi:  

o § 283 –  Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a 

s jedy   

o § 284 –  Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu 

o § 285 –  Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku 

o § 286 –  Výroba a drţení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky 

a jedu 

o § 287 –  Šíření toxikomanie 

Sekundární – Sem řadíme trestné činy, které přímo nesouvisí s nakládáním 

s nelegálními drogami, jsou však páchány v souvislosti s jejich uţíváním. Typicky jsou to 

trestné činy pod vlivem návykových látek nebo majetková trestná činnost, páchaná za 

účelem získání finančních prostředkŧ k obstarání drog. Spadají sem ale také trestné činy 

vztahující se k fungování drogového trhu. 

V roce 2017 bylo podle policejních statistik v České republice registrováno celkem 

202 303 trestných činŧ. Objasněno jich bylo 94 892. Z celkového počtu objasněných 

trestných činŧ bylo 13 471 spácháno pod vlivem návykových látek, z toho 11 023 pod 

vlivem alkoholu a 2 448 pod vlivem ostatních drog. Podíl trestných činŧ spáchaných pod 

vlivem návykových látek na celkovém počtu objasněných trestných činŧ tedy za rok 2017 

činí přibliţně 14%. Výše zmíněné policejní statistiky lze ale brát v úvahu jen omezeně. 

Velkým problémem drogové kriminality je totiţ vysoká míra latence.
22

 

Latence  - Slovo latence pochází z latinského slova latens a denotuje něco co je skryté, 

nezjevné nebo utajené. V případě drogové kriminality, tkví zejména v tom, ţe orgány 

činné v trestním řízení se o ní vŧbec nemusí dozvědět. Typicky u primární drogové 

kriminality, která je tzv. bez oběti. Ţádný z jejich dobrovolných účastníkŧ nemá dŧvod jí 

oznamovat.
23

  

                                                 
22

 Statistické přehledy kriminality [online], Policie ČR, [cit. 20. 3. 2018] Dostupné z WWW: 

http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2017.aspx  
23

 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-614-3 

http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2017.aspx
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1.5. Nejčastější trestné činy související s drogovou kriminalitou 

v dopravě a jejich statistický rozbor 

Jednání řidiče pod vlivem návykových látek mŧţe být jak přestupkem, tak také 

trestným činem. Z trestných činŧ uvedených v zákoně č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku 

jsou v souvislosti s návykovými látkami v dopravě páchány nejčastěji následující: 

o § 143  usmrcení z nedbalosti 

o § 147  těţké ublíţení na zdraví z nedbalosti 

o § 148  ublíţení na zdraví z nedbalosti 

o § 151  neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku 

o § 273  obecné ohroţení z nedbalosti 

o § 274  ohroţení pod vlivem návykové látky 

o § 360  opilství 

Níţe uvádím tyto trestné činy tak, jak je zachycují statistiky kriminality přístupné na 

internetových stránkách Policie České republiky. Je třeba podotknout, ţe se jedná  

o počet všech těchto zjištěných trestných činŧ, nikoliv jen těch, které byly spáchány 

v souvislosti s drogami v dopravě. Trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního 

prostředku ve statistikách evidován není.  

Trestný čin 2014 2015 2016 2017 

Usmrcení z nedbalosti 69 90 44 48 

Těţké ublíţení na zdraví z nedbalosti + Ublíţení na 

zdraví z nedbalosti + Obecné ohroţení z nedbalosti 
6 448 6 574 6 434 7 003 

Ohroţení pod vlivem návykové látky + opilství 11 158 10 732 9 257 8 038 
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2. Historie užívání drog 

2.1. Historie užívání drog ve světě 

Jiţ během počátku lidské společnosti měli lidé snahu nacházet v přírodě látky, které by 

jim pomohly řešit rŧzné problémy. Ať uţ to byly látky pro tišení bolesti, léčení chorob, 

nebo třeba nacházení pocitu štěstí či zapomnění.  Mezi prvními drogami, které lidstvo 

objevilo, byly látky psychedelické. Nejčastěji se objevovaly jako léčivé prostředky nebo 

při věštění. Slouţily ale také ke komunikaci s podsvětím. Tím úplně nejstarším 

svědectvím o uţívání psychedelických látek jsou šamanské rituály. Šamanství bylo 

medicínou i náboţenstvím. Proto rostliny, které přinášely onen psychedelický proţitek, 

tedy byly schopny konzumenta dostat do stavu změněného vědomí, porozumění narození, 

ţivota a smrti, byly povaţovány za posvátné. Později ve středověku byly psychedelické 

látky vyuţívány k výrobě mazání a nápojŧ pro účely čarodějnických rituálŧ, sabatu nebo 

černých mší.
24

  

Nejstarší zmínky o opiátech jsou staré přibliţně 6 000 let a pramení v říši Sumerŧ. 

Odsud se následně rozšířili do Egypta, kde byli uţívány při kultovních obřadech. Řečtí 

lékaři opiáty vyuţívali k léčení a Řekové také pojmenovali makovou šťávu opium. 

Makovice se proto stala symbolem boha smrti Thanata a také boha spánku Morphea. 

Cesta opiátŧ do světa potom vedla na západ. Díky arabským taţením taktéţ do Persie, 

Indie a Číny. V letech 1839-1842 a znovu v roce 1856 dokonce kvŧli opiu svedla Británie 

válku s Čínou. Jejich účelem bylo udrţení importu opia do Číny, neboť Číňané jej 

z dŧvodu jeho negativních účinkŧ na psychiku zakázali. V prŧběhu 19. století se opium 

usadilo především ve větších městech Evropy. Na počátku 20. století začínají být 

formulovány poţadavky na kontrolu nad opiem. Po 1. světové válce opium ustupuje do 

pozadí a na oblibě získávají jiné látky. 

Škála látek vyuţívaných jak k medicínským účelŧm, tak k nelegálním 

toxikomanickým účelŧm se postupem doby rozrŧstala. Svŧj podíl na tom měl rozvoj 

vědy, farmacie, chemie i mezinárodního obchodu. Teprve na počátku 20. století se však 

začíná hovořit o vzájemných vztazích mezi zneuţíváním omamných látek, souvisejícími 

zdravotními riziky a rŧstem kriminality. Pŧvodním posláním drog bylo léčení a úleva. Aţ 

                                                 

24
 NOŢINA, Miroslav. Svět drog v Čechách. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 1997. ISBN 80-85917-

36-X 
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vychytralostí a vypočítavostí člověka se staly nástrojem vydělávání peněz, ničícím ţivoty 

milionŧ lidí.
25

 

 

 

2.2.  Situace na území České republiky 

2.2.1. Drogová situace do konce druhé světové války 

Ani obyvatelé našeho území nezŧstali s objevováním omamných látek pozadu. Jako 

první znali účinky mochomŧrky červené, rulíku zlomocného, durmanu obecného nebo 

třeba blínu černého či bolehlavu blamatého. Účinky lektvarŧ či mastí z těchto rostlin byly 

uplatňovány téţ při pohlavním zneuţívání, neboť omámená osoba nebyla schopna se 

bránit, případně v dŧsledku halucinatorních proţitkŧ snadno podléhala nátlaku.  

V 17. století se drogy začaly vyuţívat více jako prostředek navození psychických  

i fyzických záţitkŧ. Dŧvodem byl vzestup nejen technických věd. Následovalo období, 

kdy na oblibě získaly syntetické látky. Díky farmaceutickému prŧmyslu docházelo 

k jejich hromadné výrobě. K váţnějšímu problému se zneuţíváním drog ale vedlo aţ 

morfium. Nicméně aţ do druhé světové války nebylo uţívání morfia povaţováno za 

váţnou společenskou potíţ.
26

  

Situace po první světové válce přispěla k popularitě kokainu a opia. ČSR byla 

ekonomicky poměrně stabilní zemí, obyvatelstvo chtělo zapomenout na válečná traumata 

a chtělo se bavit. Pašování kokainu a opia ze západních zemí bylo prací kočovných hercŧ 

i prostitutek. Především Praha se tak připojila k městŧm, jako byl Berlín nebo Vídeň. 

Kokain se stal během tří let nejoblíbenější drogou v Čechách. Byl součástí mnoha 

večírkŧ, kterých se účastnili herci, tanečníci, umělci, praţská smetánka jakoţ i prostitutky 

a drogoví překupníci. Praha se ostatně povaţuje za místo v Československé republice, 

kde byl obchod s kokainem nejrozšířenější. Dal se sehnat takřka ve všech nočních 

                                                 
25

 ŠTABLOVÁ, Renata. Návykové látky a kriminalita. Praha: Policejní akademie ČR, 1995. ISBN 80-

901923-1-9 

26 TYLER, Andrew. Drogy v ulicích: mýty, fakta, rady. Praha: Ivo Ţelezný, 2000. ISBN 80-237-3606-X 



16 

 

podnicích. Chudší vrstvy obyvatelstva se ale uchylovaly spíše ke kouření opia nebo pití 

alkoholu.
27

   

V letech 1920-1925 se obchod s nelegálními drogami stal v Československu 

fenoménem. Bujel zejména v  Praze a severních Čechách. Nejvíce drog putovalo na naše 

území z Německa, Polska, Rakouska, Maďarska a Bulharska, které bylo centrem výroby 

a exportu. Vzhledem ke své zeměpisné poloze se Česká republika stala hojně vyuţívanou 

tranzitní zemí pro přesun omamných látek do třetích zemí. 

Problém se zneuţíváním návykových látek byl povaţován za tak veliký, ţe v září roku 

1928 vznikla Ústředna pro potírání obchodu s omamnými prostředky a to za účelem 

„účinného a soustavného potírání obchodu s omamnými prostředky.“
28

 Přičemţ šlo  

o první útvar tohoto druhu na našem území. Tato ústředna měla na starosti nejen 

statistická data, ale taktéţ byla v kontaktu se zahraničními útvary stejného zaměření. 

Přijímala rovněţ informace o těţkých a nebezpečných případech zneuţívání omamných 

látek od úředních lékařŧ.
29

 Přesto ale legislativa nebyla k nakládání s drogami příliš 

přísná a tresty za obchod s nimi byly bezvýznamné. 

Během druhé světové války se Evropa částečně od drog vyčistila. V dŧsledku bojŧ 

napříč kontinenty byly přetrhány vazby a pašování drog bylo skutečně nebezpečnou 

činností. I přesto zŧstalo po skončení války na našem území velké mnoţství opiátŧ, které 

byly pŧvodně určeny k ošetřování vojákŧ zraněných ve válce. Tyto zásoby se dostaly do 

rukou civilního obyvatelstva, které v nich nacházelo útěchu z tíţivé poválečné, sociální  

i ekonomické situace. 

  

                                                 
27

 NOŢINA, Miroslav. Svět drog v Čechách. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 1997. ISBN 80-85917-36-

X 

28
 KOŠAŘOVÁ, Karolína. Drogy za rady Vacátka představil v muzeu policie ČR známý publicista a 

policejní historik Miloš Vaněček. In: policista.cz [online]. 9. 2. 2017. [cit. 18. 3. 2018] Dostupné z WWW: 

https://www.policista.cz/clanky/reportaz/drogy-za-rady-vacatka-predstavil-v-muzeu-policie-cr-znamy-

publicista-a-policejni-historik-milos-vane/ 

29
 Tamtéţ  

https://www.policista.cz/clanky/reportaz/drogy-za-rady-vacatka-predstavil-v-muzeu-policie-cr-znamy-publicista-a-policejni-historik-milos-vane/
https://www.policista.cz/clanky/reportaz/drogy-za-rady-vacatka-predstavil-v-muzeu-policie-cr-znamy-publicista-a-policejni-historik-milos-vane/
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2.2.2. Období od konce druhé světové války do roku 1989 

Intenzivní šíření drog po druhé světové válce bylo vyvoláno a podpořeno díky jevŧm, 

jeţ jsou pro drogový problém aktuální i v současné době: 

a) V ilegálním obchodu s drogami se značně začal exponovat organizovaný zločin 

b) Vzrŧstá uţívání silnějších drog na úkor drog slabých 

c) Toxikomani přechází na nové, mnohdy syntetické farmaceutické výrobky, určené 

pŧvodně k léčebnému vyuţití 

d) Značné mnoţství přípravkŧ se začíná uţívat nitroţilně 

e) Přichází fenomén „Designer drugs“ – Drog přizpŧsobených na míru, které nejsou 

evidovány v seznamu zakázaných drog a jsou tudíţ nepostiţitelné  

f) V nepovolených laboratořích se hojně vyrábí syntetické a polysyntetické preparáty, 

které nemají slouţit pro potřeby lidského lékařství a jsou určeny pouze pro ilegální 

trh 

g) Drogy se šíří do nových vrstev společnosti, rodí se novodobá drogová filozofie  

a s ní spojené mýty a alternativní kultura (Hippies, Punk) 

h) Drogy se dostávají do armád na obou stranách ţelezné opony 

i) Problém zneuţívání a obchodu s drogami se stává stále více ekonomickou  

a politickou záleţitostí
30

 

V 50. letech na oblibě získávají zejména léky. Týká se to jak běţně dostupných 

analgetik, které se staly drogou všedního dne, tak také lékŧ s psychotropním účinkem. Ty 

uţ nebyly výsadou psychiatrie, ale uţívali je běţní lidé, snaţící se překonat rŧzné ţivotní 

obtíţe. Vzhledem k velmi přísným kontrolám na hranicích v této době 

nemělo Československo příliš problém s pašováním drog přes své území. Z toho dŧvodu 

si ale museli čeští toxikomani vystačit s domácími produkty vlastní výroby. Rodili se 

proto pokoutné domácí laboratoře. V těch se mimo jiné vyráběla droga  

č. 1 – Pervitin, na němţ si závislost vypěstovala značná řada lidí. Pervitin vyráběný 

v Československu dosahoval jedné z nejlepších kvalit na světě. Byl produkovaný 

z efedrinu, který byl a stále je součástí lékŧ na rŧzná respirační onemocnění. Aplikace 

probíhala převáţně intravenózně, coţ zapříčinilo nárŧst infekčních chorob mezi uţivateli.  

                                                 
30

 Drogy-celosvětový problém[online]. Národní protidrogová centrála SKPV PČR. [cit. 1. 4. 2018].  

Dostupné z WWW: www.policie.cz/soubor/historie-drog-pdf.aspx 

http://www.policie.cz/soubor/historie-drog-pdf.aspx
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S uzavřeností drogového trhu a rozkvětem závislosti na léčivech souvisela i zvýšená 

kriminalita, např. vloupání do lékáren a zdravotnických skladŧ či ordinací. Dŧvodem 

bylo také to, ţe morfin a jeho preparáty byly vázány na lékařský předpis. Často se proto 

stávalo, ţe samotní zaměstnanci ve zdravotnictví tyto medikamenty kradli a následně 

prodávali dál nebo je sami konzumovali.
31

  

V 60. letech zneuţívání drog bují v českých věznicích. Jakékoliv látky schopné změnit 

vnímání vězňŧ se stávají dŧleţitou směnnou hodnotou. Uţívání drog se transformuje 

v podstatě do skupinového rituálu. Spojení drog, které byli vězni schopni si namíchat  

a posléze uţít, bylo nevídané.  

V období mezi 50. aţ 70. lety se do uţívání drog vrhla vydatně mládeţ. Podle 

některých pramenŧ to byla více záleţitost dívek neţ chlapcŧ. Především mezi učňovskou 

mládeţí se lavinově šířilo tzv. čichání nebo také fetování. Jednalo se o vdechování 

těkavých látek, zejména organických rozpouštědel, které byly přístupné široké veřejnosti 

bez větších problémŧ a jejichţ pořízení nebylo finančně náročné.
32

  

Třebaţe na našem území jiţ během 60. let doznala velkého boomu marihuana díky 

propagaci hnutí Hippies, zřejmě největší slávy se dočkala aţ v 80. letech. Do současnosti 

přetrvává její obliba speciálně mezi mladšími ročníky.   

V tomto období byl drogový trh uzavřený a komunity uţivatelŧ nepříliš přístupné. 

Vytvořila se jakási toxikomanská subkultura uţivatelŧ drog, která se projevovala 

osobitým smýšlením i ţivotním stylem, jeţ nekorespondovali s formálními pravidly 

chování tehdejší společnosti. Soudrţnost mezi členy těchto part byla obrovská. Odmítali 

označovat další členy party natoţ výrobce nebo přechovávače drog. Solidarita ale 

panovala i mezi jednotlivými partami navzájem např. si pŧjčovali zařízení na výrobu 

drog. Obchod s drogami ale v podstatě neexistoval, neboť zhotovené drogy byly 

ponechávány výměnou za látky dodané k výrobě drog nebo zdarma. 
33

   

                                                 

31
 NOŢINA, Miroslav. Svět drog v Čechách. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 1997. ISBN 80-85917-

36-X 

32
 TRENEVOVÁ, Pavlína. Nealkoholová toxikomanie v letech 1973-1978 na území ČSR.  Bulletin Národní 

protidrogové centrály [online]. Praha: PČR NPC SKPV, 2008. 4/2008 70(31) [cit. 1. 4. 2018]. ISSN 1211-

8834. Dostupné z WWW: http://www.policie.cz/clanek/drugs-forensics-bulletin-narodni-protidrogove-

centraly.aspx  

33
 Drogy-celosvětový problém[online]. Národní protidrogová centrála SKPV PČR, [cit. 1. 4. 2018].  

Dostupné z WWW: www.policie.cz/soubor/historie-drog-pdf.aspx 

http://www.policie.cz/clanek/drugs-forensics-bulletin-narodni-protidrogove-centraly.aspx
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2.2.3. Situace na drogové scéně u nás od 90. let po současnost 

Spolu s pádem komunistického reţimu na území našeho státu v roce 1989 a řadou 

dalších politických a společenských změn, které v Evropě v 90. letech proběhly, přineslo 

toto období také rozmach drog, organizovaného zločinu a prostituce. Lidé velmi brzy 

zjistili, ţe prodejem drog se dají hbitě vydělat nemalé peníze a obchod s nimi tak změnil 

svou podobu na klasický trţní model nabídka-poptávka. 

V lednu roku 1990 vyhlásil tehdejší prezident Václav Havel rozsáhlou amnestii. Tímto 

krokem vrátil do běţného ţivota mnoţství lidí, kteří patřili do drogové subkultury. Řada 

z nich se k návykovým látkám vrátila jako výrobci či distributoři. K tomu se přidalo 

benevolentní kontrolování hranic, odstranění restrikcí, v podstatě nekontrolovatelný 

pohyb lidí a věcí, změny zákonŧ a celkové uvolnění situace ve společnosti. To vše se  

v souhrnu stalo hlavními dŧvody, proč se obchod s drogami opět rozrŧstal. Přibývaly 

další drogy jako kokain, heroin nebo extáze. V této době se Československo stalo pro 

svou výhodnou geografickou pozici, existenci subjektŧ domácí scény organizovaného 

zločinu a volností cestování, obchodu i investic, pŧsobištěm mnoha mezinárodních band, 

zaměřujících se na obchod s drogami. Zalíbení u nás našly skupiny zločincŧ z bývalého 

Sovětského svazu, Bulharska, Albánie, Rumunska a později také ze zemí arabských. 

Obchod s drogami ale nebyl ani zdaleka jen výsadou osob z kriminálního prostředí. 

Angaţovali se v něm i lidé z vyšších vrstev a podnikatelského prostředí.  

V roce 1991 proto vznikla Protidrogová brigáda Federálního policejního sboru, která 

měla plnit „úkoly na úseku předcházení a odhalování trestné činnosti související  

s nedovolenou výrobou, dovozem, vývozem, převozem, opatřováním, přechováváním  

a šířením zakázaných psychotropních a omamných látek.“
34

 Roku 2002 byla 

přejmenována na Národní protidrogovou centrálu Sluţby kriminální Policie  

a vyšetřování policie České republiky.  

90. léta sebou přinesla bohuţel také jiný fenomén a to sice uţívání drog školní 

mládeţí. Pedagogové i rodiče byli z této situace zaskočeni a nebylo zcela jasné jak ji 

řešit. Postupy pro takové případy nebyly jednotné. Na ilegálním trhu v České republice se 

daly sehnat drogy tvrdé i měkké, z domácí produkce i zahraničí výroby. 

                                                 
34
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Od roku 2000 se na prvním místě ţebříčku pro nejuţívanější drogu v České republice 

drţí marihuana. Druhé místo patří pervitinu a třetí nejuţívanější jsou opioidy.  

Marihuana se u nás dosud hojně pěstuje jak pod širým nebem, tak také formou tzv. 

hydroponie, pod umělým osvětlením v ţivném roztoku. V roce 2016 bylo na území České 

republiky odhaleno 299 pěstíren. Na tomto čísle se nemalou měrou podílí zahraniční 

organizované skupiny zejména vietnamského pŧvodu, přičemţ většina produkce je 

určena pro domácí trh. Není ale výjimkou ani rozsáhlý vývoz do okolních státŧ.
35

  

 

 

  

                                                 
35
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3. Jednotlivé druhy návykových látek a jejich účinky na řidiče   

Cílem kapitoly je přinést přehled o nejuţívanějších návykových látkách v České 

republice, které v praxi ovlivňují řidiče nejčastěji. U jednotlivých druhŧ budu popisovat 

jejich historii, charakteristiku a zejména to, jaký dopad má jejich pŧsobení na řidiče 

dopravního prostředku. Do kapitoly jsem se rozhodla zařadit ilegální i legální návykové 

látky. Samotná legalita některých návykových látek totiţ ještě neznamená, ţe nemohou 

mít negativní vliv na kognitivní funkce řidiče a ovlivňovat tak jeho chování za volantem 

a v konečném dŧsledku i bezpečnost na silnicích. 

    

3.1. Nikotin 

3.1.1. Stručná historie, využití a účinky nikotinu 

  Nikotin zaujímá spolu s alkoholem první místo pomyslného ţebříčku nejrozšířenějších 

drog na světě. Je to výrazně toxický rostlinný alkaloid. Bezbarvá látka, která je přítomna 

v tabáku. Tvoří se v kořenech rostliny Nicotiana Tabacum a teprve při dozrávání se 

dostává do listŧ. Jeho pŧvod je v Americe a za to, ţe se dostal do Evropy, vděčíme 

Kryštofu Kolumbovi. V současnosti se pěstuje ve více neţ 125 zemích světa. 

Nejčastější formou uţívání nikotinu je kouření cigaret, dýmek, doutníkŧ nebo vodních 

dýmek. V minulosti se také objevovalo ţvýkání tabáku nebo jeho šňupání.
36

  

Nikotin se uvolňuje ihned po zapálení cigarety. Při kouření se vdechnutím dostává do 

plic, následně do krve a celého těla. Účinky nikotinu se projevují velmi rychle, neboť je 

dobře vstřebatelný. V menších dávkách pŧsobí na člověka povzbudivě. Při vyšších 

dávkách naopak uvolňuje a uklidňuje. Zmírňuje výbušnost, nervozitu, bázeň  

i pocity hladu. Zpŧsobit ale mŧţe také křeče, bolesti hlavy, změněné vědomí aţ ochrnutí 

centrální nervové soustavy a smrt. Vyvolává silnou psychickou i fyzickou závislost. 

Abstinenční syndrom člověka závislého na nikotinu se projevuje nespavostí, depresemi, 

                                                 

36
 KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České republiky, 

2003. Monografie. ISBN 80-86734-05-6 
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přibýváním na váze, či strachem. Mŧţe se rovněţ objevit roztěkanost a nesoustředěnost. 

Odvykání je tak spojeno zejména se stavy nervozity a podráţdění.
37

  

3.1.2. Vliv nikotinu na řidiče 

Řidič, který kouří při řízení dopravního prostředku, má zvýšenou pravděpodobnost 

dopravní nehody nejméně ze dvou dŧvodŧ.  

Prvním je manipulace s cigaretou. Ta jednoznačně odvádí pozornost od řízení  

a prodluţuje reakční čas. Člověk, který musí cigaretu vyndat z krabičky, zapálit si ji, 

prŧběţně odklepávat popel a dělat jiné úkony s tím související, není schopen předvídat 

rizikové situace a pruţně reagovat na ty neočekávané.  

Druhým dŧvodem je ovlivnění pozornosti řidiče nikotinem, obsaţeným v cigaretě. 

Čistý nikotin pozornost řidiče přechodně posiluje. Při kouření ale člověk nepřijímá do 

svého těla jen nikotin. „Kromě nikotinu obsahuje tabákový kouř kolem 4 000 různých 

plynů a částic včetně „dehtu“, směsi mnoha chemických látek, který je velmi nebezpečný 

pro plíce. Mezi nebezpečné plyny z tabákového kouře patří oxid dusíku, oxid uhelnatý  

a kyanid. V tabákovém kouři se také vyskytuje více než 40 karcinogenů (látek 

způsobujících rakovinu).“ 
38

 Zmíněný oxid uhelnatý se váţe na červené krvinky. Ty tak 

nemají dost prostoru pro kyslík a mozek jím není dostatečně zásobován. Reakce 

organismu je okamţitá, přichází únava a nesoustředěnost. 

Podle dopravních psychologŧ bourají kuřáci aţ 3x více, neţ nekuřáci. Za zbytečně 

riskantní povaţovali kouření při řízení vozu jiţ zákonodárci za první republiky, a proto 

ho v dopravních předpisech zakázali.
39

 Vládní nařízení z roku 1932 v § 13 uvádělo:  

„(1) Osoby, jichž rozpoznávací nebo ovládací schopnost jest podstatně snížena, na př. 

následkem opilosti, nesmějí motorové vozidlo říditi.  

(2) Kouřiti za jízdy jest řidiči motorového vozidla zakázáno. Vůbec musí se řidič 

vystříhati všeho, co by odvádělo značnou měrou jeho pozornost od řízení vozidla.“
40
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3.2. Alkohol   

3.2.1. Stručná historie, využití a účinky alkoholu 

Alkohol je starý jako lidstvo samo. Zmínky o pivu jsou jiţ kolem roku 2200 př. n. l.  

a víno najdeme např. v hebrejské Bibli. Destilaci vynalezli ještě před koncem prvního 

tisíciletí našeho letopočtu Arabové. Je ale třeba podotknou, ţe v jejich případě slouţil 

alkohol k lékařským účelŧm. Není tedy překvapením, ţe slovo alkohol pochází 

z arabštiny, ze slova al-kahal, které v překladu znamená jemnou substanci.
41

  

Jako synonyma se pouţívají slova etylalkohol, etanol, či líh. Etanol, tedy alkohol je 

čirá tekutina, která vzniká při kvašení jednoduchých rostlinných sacharidŧ. Přírodními 

procesy získáváme alkohol málo koncentrovaný. Existují proto jiné metody, jako např. 

destilace, jimiţ je moţno získat alkohol koncentrovanější. V České republice je alkohol 

legální drogou a od 50. let jeho spotřeba stoupá. Opakovaně zaujímáme v celosvětovém 

ţebříčku přední místa. V současnosti je nejoblíbenějším alkoholickým nápojem na našem 

území pivo, následuje víno a ostatní destiláty.
42

 

Pouţití etanolu je široké. Nejznámější je zřejmě výroba alkoholických nápojŧ. 

Neméně časté je také jeho pouţití ve zdravotnictví k desinfekci kŧţe, přípravě léčivých 

prostředkŧ nebo jako rozpouštědlo. Vyuţíván je téţ pro zvýšení výkonu spalovacích 

motorŧ.  

Do těla se alkohol dostává nejčastěji perorálně. Známé jsou ale i případy 

experimentování s alkoholem, kdy si lidé, ve snaze docílit stavu opilosti co nejrychleji, 

zaváděli do análního otvoru tampon napuštěný alkoholem. Z celkového mnoţství 

zkonzumovaného alkoholu se jen zhruba 5% vyloučí z těla v nezměněné formě. 

Zbývajících 95% tělo obtíţným a sloţitým zpŧsobem zpracuje. Přibliţně 20% je 

vstřebáno v ţaludku. Zbývajících 80% je do krve absorbováno stěnami tenkého střeva. 

                                                                                                                                                   
40

 Ust. § 13, Vládního nařízení č. 107/1932 Sb., kterým se mění a doplňují některé předpisy o jízdě 

motorovými vozidly 
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Metabolickým procesem se postupně přeměňuje na aldehyd kyseliny octové, později 

oxiduje na kyselinu octovou a v konečné fázi se mění na kysličník uhličitý a vodu.
43

  

Opakovanou konzumací alkoholu si tělo vytváří toleranci a pro stejný účinek je třeba 

dávky zvyšovat. Takové chování přispívá ke vzniku závislosti. Její léčba je velmi 

náročná, zejména z toho dŧvodu, ţe alkohol je ve společnosti značně rozšířen a velká část 

pacientŧ, nemá silnou vŧli do té míry, aby jej odmítla a tak se k nadměrnému uţívání 

opět vrátí. Závislost na alkoholu mŧţe mít fyzické i psychické symptomy. Udává se, ţe 

do ní propadne přibliţně 5 konzumentŧ ze 100. „Všeobecně se dospělo k názoru, že vývoj 

návyku na alkohol lze pozorovat již od fáze počáteční, kdy jedinec zjistí, že mu pití 

přináší úlevu, a začíná pít systematicky, přes fázi varovnou, kdy pozoruje, že se bez 

alkoholu nemůže obejít, až k fázi rozhodné, kdy již ztrácí kontrolu a je posléze alkoholem 

ovládnut.“
44

 Odvykací stavy provází často křeče, ţaludeční nevolnost a v závaţných 

případech také halucinace. 

Při dlouhodobém, často několikaletém, nadměrném konzumování alkoholu dochází ke 

změnám na všech částech lidského organismu. Zvyšuje se pravděpodobnost cirhózy jater, 

rakoviny tenkého střeva, jícnu a ţaludku. Vede také disfunkci ledvin, oběhového systému 

či slinivky a mŧţe dojít i k nevratnému poškození mozku, jeho motorických  

a paměťových funkcí a vzniku tzv. alkoholové demence.
45

 

Účinky alkoholu se projevují během několika minut po poţití, mohou trvat  

i několik hodin a jsou podmíněny jeho mnoţstvím. Přesto, ţe kaţdý člověk reaguje na pití 

alkoholu jinými projevy chování, mŧţeme u alkoholu najít několik nejčastějších podob 

jednání, které se po jeho poţití objevují. 

Při mírné opilosti, v tzv. excitačním stadiu, jsou odstraňovány zábrany, zvyšuje se 

sebevědomí, zmenšuje sebekritičnost, přichází euforie. Člověk se cítí uvolněný, veselý, je 

upovídaný a v dobré náladě. Avšak nemusí tomu tak být vţdycky, záleţí také na povaze 

jednotlivce. Na někoho mŧţe malé mnoţství alkoholu pŧsobit opačně, takţe nejsou 

výjimkou ani stavy lítosti, smutku a agrese.  
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Ve fázi hypnotické, která se projevuje přibliţně v rozmezí 1-2‰ alkoholu v krvi, 

osoba ztrácí rovnováhu, špatně koordinuje své pohyby a řeč. Je podráţděná, pozbývá 

sebekontrolu a nedostatečně vnímá okolí.  

Pokud se hladina alkoholu v krvi pohybuje mezi 2-3‰ jde o tzv. stadium narkotické, 

pro nějţ je typické sníţení krevního tlaku i teploty těla. Opilý mŧţe vidět dvojitě, není 

schopen udrţet rovnováhu, je zmatený, dýchá zpomaleně a jen povrchově, přechází do 

hlubokého spánku.  

Je-li hladina alkoholu vyšší neţ 3‰, hovoříme o tzv. stadiu asfyktickém. Jedná se  

o stav, při němţ hrozí riziko smrtelné otravy alkoholem. Dochází k hlubokému 

bezvědomí, vytrácí se reflexy, mŧţe dojít k zástavě krevního oběhu, selhání dýchání  

a nakonec ke smrti.
46

 

3.2.2. Vliv alkoholu na řidiče 

Alkohol ovlivňuje zpŧsobilost řídit dopravní prostředek jiţ v nízkých hladinách. 

Účinky, které má alkohol na schopnosti řidiče, je moţné popsat lépe, neţ u jiných 

návykových látek, neboť je jeho mnoţství v krvi prakticky lépe zjistitelné.
47

  

Vliv alkoholu (etanolu) na schopnosti řidiče je moţné rozdělit podle koncentrace 

v krvi následujícím zpŧsobem:  

0,2 až 0,5 ‰ -  Odpovídá poţití zhruba jednoho velkého piva, 2 dcl vína nebo 4 cl 

tvrdého alkoholu. V tomto stavu se prokazatelně zhoršuje schopnost řízení. Zvyšuje se 

tendence k riskování, narŧstá nepřiměřená sebedŧvěra. Řidič podceňuje stav, ve kterém 

se nachází. Nedokáţe správně odhadnout vzdálenost, rozeznat pohybující se světla. 

Přeceňuje své schopnosti a častěji riskuje. 

0,5 až 0,8 ‰ – Výrazně se prodluţuje reakční čas (zhoršuje se postřeh). Prohlubují se 

jevy, které se objevují u méně opilého řidiče. Roste přeceňování vlastních schopností, oči 

se namáhavě přizpŧsobují přechodŧm světla a tmy, zhoršuje se percepce barev. Řidič je 
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nesoustředěný. Vyskytují se poruchy rovnováhy, znatelné převáţně  

u motocyklistŧ.  

0,8 až 1,2 ‰ - Schopnost vnímat okraje zorného pole se vytrácí (tzv. tunelové vidění), 

přibývá zhoršování soustředění, dále se prodluţuje čas reakce, narŧstá bezohlednost 

řidiče k okolí.  

1,2 a více ‰ – Více se sniţuje schopnost řídit. Typická je nesoustředěnost  

a prodlouţení reakčního času. Řidič nezvládá orientaci a je nekritický ke své jízdě  

i schopnostem. I velmi zdatný řidič mŧţe provést hrubé chyby – např. sešlápnutí plynu 

místo brzdy.
48

 

 

3.3. Konopné drogy  

3.3.1. Stručná historie, využití a účinky konopí   

Pŧvod rostliny konopí je s největší pravděpodobností v Asii, odkud se rozšířila takřka 

do celého světa. Kvetoucí nebo plodonosný vrcholík či nadzemní část rostliny, jejíţ 

součástí je vrcholík kanabis, mají dlouhou historii. Nejstarší nálezy jsou datované aţ do 

roku 4000 před naším letopočtem. Euforizující a psychoaktivní účinky, které má tato 

jednoletá dvoudomá bylina na lidské tělo, znali lidé jiţ ve starověké Číně, Indii, nebo 

třeba v Egyptě, kde byly jeho účinky vyuţívány zejména k tlumení bolestí. Pouţívalo se 

také k výrobě provazŧ, případně oblečení, neboť vlákna z něj vyrobená jsou velmi 

pevná.
49

  

V České republice se nejčastěji objevuje druh rostliny Cannabis sativa, tedy konopí 

seté. Kromě něj existují ještě další druhy konopí, např. konopí indické nebo konopí 

rumištní. Psychicky aktivní jsou v konopných drogách látky zvané cannabinoidy, přičemţ 

nejvíce psychoaktivních účinkŧ má tetrahydrocanabinol (THC). V jednotlivých odrŧdách 

konopí je mnoţství účinné psychoaktivní látky rŧzné a je také závislé na zpŧsobu 
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pěstování. Konopí má samčí i samičí rostliny, přičemţ samičí rostliny jsou dŧleţitější jak 

z hospodářského pohledu, tak z hlediska obsahu účinné látky.
50

 

V České republice se legálně pěstuje tzv. technické konopí, které je pouţíváno 

například ve stavebnictví jako izolant nebo také v textilním prŧmyslu a obsahuje jen 

nepatrné mnoţství THC.
51

 Pouţívá se také k výrobě papíru. Olej, jenţ je moţné vylisovat 

ze semen rostliny, se zpracovává v kosmetice, potravinářství, nebo lékařství.
52

  

3.3.2. Marihuana 

Marihuana je jednou ze dvou základních forem drogy, pocházející z rostliny rodu 

konopí. Jedná se o sušené listy a květenství samičí rostliny. Podle § 2 zákona  

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách se konopím rozumí kvetoucí nebo plodonosný 

vrcholík rostliny z rodu konopí (Cannabis) nebo nadzemní část rostliny z rodu konopí, 

jejíţ součástí je vrcholík. Nejčastějším zpŧsobem uţívání marihuany je její kouření. 

Kouří se buď samotná, nebo smíchaná s tabákem a zabalená v cigaretovém papírku. Této 

podobě se slangově říká joint a jde zřejmě o nejrozšířenější omamnou látku, která je 

uţívána po celém světě. V kouři marihuany se nachází několikanásobně více 

karcinogenního dehtu, neţ v kouři tabáku a jeho pravidelné vdechování s sebou nese 

závaţné riziko vzniku onemocnění dýchacích cest a rakoviny. Méně často je marihuana 

konzumována v potravinách. Pokud je poţita v pití nebo jídle, účinky nastupují aţ po 

několika hodinách a trvat mohou aţ 12 hodin.
53

  

Při kouření nastupují účinky marihuany do několika minut a trvat mohou aţ  

3 hodiny. Celkově navozují pocity euforie. Mohou se objevit halucinace, bezdŧvodná 

veselost, rozjařenost, bezstarostnost, prohloubení stávající nálady. Zvyšuje se chuť 

k jídlu. Nastat mŧţe také sucho v ústech a dráţdivý kašel, související s citlivostí 

prŧdušek. Dochází k poruchám koncentrace a pozornosti. Při dlouhodobém uţívání se 

zhoršuje krátkodobá paměť. 
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Jako u jiných drog i časté uţívání marihuany sebou nese vznik tolerance a dávky je 

proto nutné postupně zvyšovat pro dosaţení stejného efektu. Závislost na marihuaně se 

vytváří převáţně psychická a k abstinenčním příznakŧm patří celková nevolnost, 

nervozita, podráţděnost, třes, pocení a nespavost.
54

 

3.3.3. Hašiš  

Hašiš je název konopné pryskyřice, získávané z horní části rostliny, zejména květŧ  

a listŧ. Obsah účinné látky THC je vyšší neţ u marihuany a mŧţe být aţ 40%. Nejběţněji 

má podobu tmavozelené, hnědé aţ černé plastické hmoty. Převáţná část konzumace 

probíhá kouřením ve vodních dýmkách. Pŧsobení hašiše na organismus člověka je 

obdobné jako u marihuany, avšak vzhledem k vyššímu mnoţství aktivní látky je účinek 

dynamičtější.
55

   

3.3.4. Vliv konopných drog na řidiče 

Pŧsobení marihuany i hašiše mají na člověka podobný efekt. Jak jsem však zmínila 

výše, hašiš má s ohledem na vyšší obsah psychoaktivní látky o něco výraznější vliv na 

kognitivní funkce. Při intoxikaci konopnými látkami má řidič narušené prostorové 

vnímání. Špatně odhaduje vzdálenosti, má neodpovídající a pomalé reakce. Často dochází 

k poruchám motoriky a s tím souvisících jemných automatismŧ např. vybočení z jízdního 

pruhu. Zvuky a světelné vjemy jsou intenzivnější, zrychluje se puls, oči jsou rudé  

a zornice rozšířené. Intoxikovaný není schopen reakce na děj z okraje zorného pole. 

Obecně konopné látky ovlivňují pozornost a tím sniţují schopnost řízení, a to na 10-12 

hodin. Po odeznění akutní intoxikace přichází silná únava, řidič je ospalý, nepozorný  

a má nadmíru prokrvené spojivky. Je ale třeba také říci, ţe uţivatelé konopných drog jsou 

na silnici opatrnější, méně riskují a mají lepší sebereflexi. Při dopravních nehodách se 

často objevuje kombinace konopných látek a alkoholu, přičemţ alkohol pŧsobení 

konopných látek znásobuje.
56
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3.4. Halucinogeny  

3.4.1. Stručná historie, využití a účinky halucinogenních látek 

Halucinogeny jsou látky se silným psychoaktivním účinkem, které výrazným 

zpŧsobem mění vnímání reality.  

Zpŧsobují zejména halucinace a chování člověka pod jejich vlivem je zcela 

nevyzpytatelné. Nejčastěji se jedná jak o halucinace zrakové, tak o halucinace sluchové. 

Jde o změněný stav vědomí, kdy halucinace se stávají pro uţivatele naprosto konkrétními 

vjemy. Halucinogenní látky jsou schopny měnit nálady uţivatele od hlubokých depresí aţ 

po příjemnou euforii. U intoxikovaného se rozšíří zornice, coţ vede k tzv. mydriáze, z níţ 

plyne zvýšená citlivost na oslnění. Zrychlí se puls, zvýší tělesná aktivita, mŧţe se objevit 

zrudnutí v obličeji. Dochází k poruchám sebeovládání. Psychická porucha se mŧţe měnit 

na chorobnou např. paranoiditu. 

Rizika při uţívání halucinogenŧ jsou zejména v nepředvídatelnosti jejich pŧsobení.  

A také v tzv. flashbacku – coţ je stav, kdy člověk opakovaně proţívá pocity, které měl 

pod vlivem drogy. Mŧţe se objevit i déle neţ měsíc po posledním uţití drogy.  

U halucinogenŧ se nevytváří závislost tak, jako u jiných typŧ drog. Pokud se k nim tedy 

člověk vrací, souvisí to většinou s touhou znovu zaţít pocity, které mu navodilo uţití 

drogy.
57

  

Obecně je lze rozdělit do tří skupin.  

Přírodní halucinogenní drogy rostlinného původu a z hub jako jsou např. durman  

a psilocybin obsaţený v lysohlávkách.  

Halucinogenní drogy živočišného původu např. bufotenin.  

Halucinogení drogy semisyntetické a syntetické, tedy poloumělé a umělé, např. LSD.
58
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3.4.2.  LSD 

LSD neboli diethylamid kyseliny lysergové, je syntetický halucinogen. Slangově se 

mu také říká „smajlík“, „trip“ nebo „papír“. Účinná látka se získávala pŧvodně z námelu, 

coţ je jedovatá houba, která cizopasí zvláště na mladém ţitu, ječmeni ale i pšenici  

a jiných druzích trav. Poprvé bylo syntetizováno v roce 1938 Dr. Albertem Hofmannem 

v laboratořích firmy Sandoz ve Švýcarsku. Psychoaktivní účinky této látky byly ale 

objeveny aţ v roce 1943.
59

 

U nás se LSD objevuje nejčastěji ve dvou podobách. První je forma krystalŧ, coţ jsou 

malé modré nebo zelené granulky, které se nechávají volně rozpustit pod jazykem.  

Druhou podobou jsou malé papírové čtverečky, velké 4-7mm
2
 (tzv. tripy). Ty mívají na 

povrchu obrázek, symbol nebo jsou výrazně barevné a jsou napuštěny roztokem LSD. 

Potisk tripŧ plní pro uţivatele funkci určitého ukazatele kvality. Uţívají se téţ perorálně, 

vloţením pod jazyk, kde se postupně rozpustí. Často se objevují tripy s příměsí nečistot  

a jiných látek, jako např. stimulancií typu extáze, které jsou nelegálními výrobci 

přidávány. To ovlivňuje předvídatelnost účinku, který se dostavuje za zhruba 30 minut po 

poţití, kulminuje po dvou aţ třech hodinách a celkově mŧţe trvat i více neţ 12 hodin.
60

 

3.4.3. Psilocybin 

Psilocybin je látka, vyskytující se v houbě rodu lysohlávka. Tato houba roste na velké 

části našeho území. Daří se jí na temných a vlhkých místech, kde roste v trsech. Látky 

v ní obsaţené jsou velmi psychicky aktivní. Patří mezi nejrozšířenější halucinogeny 

rostlinného pŧvodu u nás. Na černém trhu jsou k dostání většinou sušené klobouky této 

houby, které se uţívají samotné perorálně. Dá se z nich také vařit nálev, nebo se 

konzumují čerstvé, přidané do rŧzných jídel.  

Rizika jejich uţívání jsou spojená s tím, ţe předem nelze zjistit, kolik účinné látky se 

v konkrétní houbě nachází a je tedy velmi obtíţné hlídat prŧběh intoxikace. Vzhledem 

k tomu, ţe je obecně dobře dostupná a její sběr je snadný, není obchodování  

s lysohlávkou příliš rozšířené. Lysohlávky jsou spíše doplňkovou drogou sezonního 
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charakteru. Její účinky trvají většinou 4 - 9 hodin a v menších dávkách se projevují 

veselostí, smíchem a celkovou pohodou. Při předávkování se objevují výrazné úzkosti.
61

  

3.4.4. Vliv halucinogenů na řidiče 

Vzhledem k výše popsaným účinkŧm LSD, psilocybinu ale i dalších halucinogenŧ na 

lidský organismus, je velmi nepravděpodobné, ţe by jimi intoxikovaný člověk byl 

schopen řídit vozidlo. V dŧsledku halucinací a naprosto zdeformovaného vnímání okolí 

by nejspíše ovládání vozidla, jakoţ i plynulá jízda byly pro něj zcela nemoţné. Takovým 

jednáním by na sebe bezesporu zaměřil pozornost všech ostatních účastníkŧ silničního 

provozu.
62

  

 

3.5. Stimulancia  

3.5.1. Stručná historie, účinky a rizika užívání stimulancií 

Stimulancia neboli stimulační drogy jsou látky, které pŧsobí na člověka povzbudivě  

a jsou buď přírodního, nebo syntetického pŧvodu. Mezi typické zástupce stimulancií patří 

amfetamin, kokain, metamfetamin čili pervitin a dále také MDMA tedy extáze. Pŧsobí 

přímo na centrální nervový systém a jejich účinek je rozdělen do dvou fází.  

V první fázi přichází potlačení únavy, stimulace, nabuzení, pocit síly a nadřazenosti, 

intoxikovaný je hovorný a tzv. chvíli neposedí. Zároveň se dostavuje zvýšení krevního 

tlaku, nespavost, neklid, třes, náladovost, agresivita a vztahovačnost. Ve druhé fázi pak 

naopak nastává rychlý útlum uţivatele. Po odeznění akutního účinku přichází hlad, pocit 

vyčerpání, deprese. Snadno na ně vzniká psychická závislost, která je obtíţně léčitelná. 

Rizika spojená s jejich uţíváním jsou ponejvíce kardiovaskulární onemocnění, srdeční  

a mozkové příhody, podvýţiva a infekční nemoci, pramenící z intravenózní aplikace.
63
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3.5.2. Metamfetamin neboli pervitin 

Pervitin je látka ze skupiny budivých aminŧ. Slangově se mu říká „piko“, „péčko“, 

„perník“, „peří“ a dalšími názvy. Zřejmě nejznámější a velmi rozšířená ilegální droga 

v České republice byla vyvinuta v roce 1919 v Japonsku. K rozšíření došlo zejména za 

druhé světové války, kdy byl pervitin pouţíván jako stimulant pro vojáky. Obrovských 

rozměrŧ dosáhlo jeho zneuţívání v Japonsku po válce, kdy se civilní obyvatelstvo dostalo 

k armádním zásobám této drogy. V České republice je pervitin dobře dostupný zejména 

díky připravování v domácích výrobnách, tzv. varnách, které Češi začali sestavovat jiţ 

v 70. letech 20. století. Pervitin se v nich v současnosti vyrábí z pseudoefedrinu, který se 

extrahuje z volně prodejných lékŧ na nachlazení.  

Jedná se o syntetickou drogu, která je známá jako mikrokrystalický bílý prášek bez 

zápachu, hořké chuti. Barva mŧţe být i lehce ţlutá nebo fialová, v závislosti na příměsi 

jiných látek a postupu při výrobě. Pervitin je uţíván zejména šňupáním nebo nitroţilně, 

rozpuštěný ve vodě. Lze jej také kouřit.
64

  

Účinky pervitinu nastupují v rozmezí 5 minut aţ jedné hodiny, dle zpŧsobu uţití. 

Znaky intoxikace vymizí za 8-24 hodin. Intoxikovaný není unavený, necítí potřebu 

spánku ani jídla. Tělo uvolňuje zásoby energie, pracuje aţ do vyčerpání sil. Zrychluje se 

motorika, zvyšuje se krevní tlak, puls i dechová frekvence. Po odeznění účinku nastupuje 

ospalost, celková únava, vyčerpanost a útlum. Není výjimkou, ţe se projevují deprese  

a celková skleslost. Při chronickém uţívání mohou vzniknout změny na mozku, krvácení 

v plicích nebo slezině, problémy se srdcem a cévami. Celkové zdraví člověka se zhoršuje 

z dŧvodu podvýţivy. U injekčních uţivatelŧ je navíc riziko infekčních chorob. Na 

Pervitinu vzniká brzká psychická závislost, přestoţe uţivatel má dlouhou dobu pocit, ţe 

má „drogu pod kontrolou“.
65

 

3.5.3. Kokain  

Kokain, slangově nazývaný „koks“, „cukr“, „kokos“ nebo „sníh“ je látka, která je 

vyráběna synteticky z listŧ jihoamerického keře s názvem koka pravá, v nichţ je 

obsaţená. Poprvé byl izolován v roce 1859 německým chemikem Niemannem, ale aţ 
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Sigmund Freud po roce 1880 začal propagovat jeho medicínské vyuţití jako lokálního 

anestetika. 

Jedná se o bílý prášek, který se nejčastěji vdechuje nosem (šňupe), nebo kouří 

v malých dýmkách. Klasickým uţíváním je ţvýkání listŧ rostliny, v našich podmínkách 

se ale nevyskytuje. Kokain je moţné podávat i injekčně, je to však méně časté.
66

 

Účinek drogy je krátký a klesá po zhruba 30 minutách. Zpŧsobuje veselost, euforii, 

zvýšené sebevědomí. Člověk pod vlivem kokainu má oproti normálnímu stavu 

zrychlenou srdeční činnost, docházet mŧţe i k arytmii. Kokainista je zábavný, upovídaný, 

často na sebe upozorní přílišnou energičností a hyperaktivitou. Uţíváním kokainu se 

sniţuje chuť k jídlu, takţe jeho pravidelný uţivatel bývá nezdravě hubený. Kokain 

zvyšuje sexuální vzrušivost, avšak schopnost pud ukojit je minimální. Po nepřiměřeně 

velké dávce mŧţe nastat útlum centrální nervové soustavy, zpomalení aţ zástava dechu. 

Je narušena termoregulace těla a vysoké horečky mohou být příčinou smrti. Na kokain 

nevzniká fyzická závislost, ale výrazná psychická závislost z dŧvodu silného účinku na 

psychiku. Při jeho náhlém vysazení se objevují deprese, halucinace, nesnášenlivost  

a sklony k sebevraţdě.
67

 

 

3.5.4. Vliv stimulancií na řidiče 

Při intoxikaci metamfetaminem řidič často neodhadne své schopnosti, přeceňuje je  

a nedokáţe být ke své jízdě a moţnostem zdravě kritický. Během akutní fáze ovlivnění je 

typická rychlá a agresivní jízda bez zábran, a tedy i kolize ve velké rychlosti. Takový 

člověk si myslí, ţe vše zvládne, je plný energie a síly. Později se vyskytují problémy 

s motorikou a neschopnost udrţet vozidlo v jízdním pruhu. Jedinec má sníţenou 

schopnost soustředění, je nervózní, nepozorný, roztěkaný nebo kvapně střídá rychlosti. 

Člověk pod vlivem pervitinu si často troufne dělat věci, které by za normálních okolností 

nedělal, čímţ ohroţuje sebe i své okolí. Dojde-li k tomu, ţe řidič intoxikovaný pervitinem 

je stavěn policejní hlídkou, zpravidla jí začne ujíţdět s přesvědčením, ţe je schopen ujet. 

Taková situace obyčejně končí dopravní nehodou, mnohdy s fatálními následky. Na 

řidiči, který je ovlivněn pervitinem pozorujeme citlivost na oslnění, stejně jako u osob 
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pod vlivem kokainu. Rozvinout se mohou i halucinace a paranoidní stavy, v dŧsledku 

čehoţ se mohou vyskytnout pocity domnělého pronásledování, před nímţ řidič ujíţdí. 

Metamfetamin pro své stimulační účinky vyhledávají obzvláště řidiči kamionŧ, kteří jsou 

z dlouhých cest vyčerpáni.
68

 

V souvislosti s poklesem ceny kokainu na černém trhu během několika posledních let 

se v České republice zvýšil počet jeho uţivatelŧ. Narostl tedy i počet jím intoxikovaných 

řidičŧ. Dříve se jednalo převáţně o movitější jedince, jedoucí ve velmi drahých vozech. 

To je však minulostí a setkat se s kokainistou je nyní moţné ve všech příjmových 

kategoriích. Ovlivnění řidiče kokainem má v podstatě stejné projevy jako ovlivnění 

pervitinem. Často se objevují nenadálé, zbytečné pohyby, euforie a hyperaktivita. Oči 

reagují stejně jako po poţití pervitinu. V dŧsledku vyčerpání a deprese se také mŧţe 

objevit nepřiměřeně pomalá jízda.
69

  

  

3.6. Opioidy 

3.6.1. Stručná historie, využití a účinky opioidů 

Jedná se o látky, které se získávají ze surového opia, coţ je šťáva z nezralých makovic 

máku setého. Tato rostlina, pocházející z malé Asie, je známá velmi dlouhou dobu. První 

zmínky o ní jsou jiţ 5-8 tisíc let před Kristem. Odvar z makovic znaly  

i naše prababičky. Opioidy jsou vyuţívány v lékařství pro svou schopnost tlumit  

i velkou bolest a také jako přípravky proti kašli. Při jejich pŧsobení v těle dochází ke 

zklidnění, potlačení bolesti, celkovému uvolnění a euforii. Nastat mŧţe sedace aţ apatie. 

Podání těchto látek má vliv na krevní oběh. Klesá krevní tlak, rozšiřují se cévy, srdce 

pracuje pomaleji. V závaţných případech mŧţe nastat zástava krevního oběhu nebo 

dechu, coţ je zpŧsobeno vlivem na dechové centrum. Zaţívací trakt reaguje na uţívání 

opioidŧ nejčastěji zácpou. U ţen mŧţe pravidelné uţívání zpŧsobit sterilitu. Typické je 
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úporné svědění kŧţe, takţe člověk se neustále škrábe po celém těle a to dokonce  

i v bezvědomí.
70

  

Při chronickém uţívání opioidŧ nebývá postiţen intelekt, vliv mají spíše na 

charakterové vlastnosti jedince. Soustavný konzument je zahálčivý a depresivní, ztrácí 

libido a schopnost potence. Často se objevuje nespavost, člověk je popudlivý  

a unavený.  

Jejich nebezpečí tkví zejména v rychlém rozvinutí tolerance. Vzniká fyzická závislost, 

kdy pro abstinenční syndrom jsou typické bolesti břicha, prŧjmy, nespavost, nevolnost. 

V těţších případech pocení, poruchy řeči, nechutenství, třes a dehydratace. Dojde-li 

k přerušení uţívání, rychle klesá tolerance a dávka, která byla předtím běţná, se mŧţe stát 

smrtelnou. Aplikace probíhá převáţně injekčně. Mezi opiáty patři opium, heroin, kodein, 

morfin, metadon, braun a další látky
 71

 

 

3.6.2. Heroin 

Pŧvod heroinu je v Německu. V roce 1898 jej farmaceutická firma Bayer představila 

jako lék na tuberkulózu a zároveň pro léčbu závislosti na morfiu. Jak se však později 

prokázalo, heroin je návykovější neţ morfium a k léčbě morfinistŧ tak nepřispěl.
72

 

Slangově se mu říká „H“, „herák“, „hero“ nebo také „král“. 

Pro jeho výrobu se pouţívá morfin nebo přímo opium. Heroin je bílý, jemný prášek, 

podobný hladké mouce. Mŧţe mít ale i jemně rŧţovou, hnědou nebo šedou barvu, která 

se odvíjí od přidaných látek.  

Heroin je aplikován injekčně, vpichováním do svalu, ţíly nebo pod kŧţi, s čímţ 

souvisí riziko přenosu infekčních nemocí. Méně rizikové je potom kouření, šňupání nebo 

inhalace z hliníkové folie. Při injekčním podání nastupuje účinek takřka okamţitě. 

Závislost vzniká rychle, jiţ po několika týdnech uţívání. Projevuje se fyzicky  

i psychicky. Odvykací stav je podobný pro všechny opioidy, přičemţ není rozhodné, 

jakým zpŧsobem byla droga uţívána, ale jak velká byla dávka a její četnost. Významným 
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zpŧsobem se závislost na heroinu projevuje na ţivotě člověka v sociální oblasti. Touha po 

droze často vede ke kriminálnímu jednání, souvisejícímu s obstaráním peněţních 

prostředkŧ na drogu, např. krádeţe a prostituce. Uţivatel se tak ocitá na okraji 

společnosti, resp. ve skupině lidí se stejným ţivotním stylem.
73

  

 

3.6.3. Metadon 

Metadon je synteticky vyráběný opioid. Slouţí k podpŧrné léčbě osob závislých na 

opioidech. Vyrábí se legálně, avšak dostává se i na nelegální trh, kde jsou s ním dělány 

pokusy při odvykacích stavech. V České republice je uţíván většinou formou tablet 

ústně. V ostatních státech se podává i intravenózně. Při substituční léčbě je dávkován 

obvykle jedenkrát denně. Nástup jeho účinku je velice pomalý a pocit euforie slabý. 

Závislost na něm je proto málo pravděpodobná.
74

 

3.6.4. Vliv opioidů na řidiče 

Ţivot člověka závislého na opioidech se obyčejně točí jen kolem nich. Bývají to 

problémoví uţivatelé, kteří zpravidla nejsou vlastníky automobilŧ, ale o to raději si je 

pŧjčují od ostatních. Setkat se s nimi, v dopravním provozu však přesto mŧţeme. Řidič 

pod vlivem opiátŧ má mnohem bohatší vjemy, barvy jsou kontrastnější. Intoxikovaný 

není schopen odhadnout svoje schopnosti a má pocit, ţe zvládne cokoliv. Projevují se  

u něj však poruchy koordinace, sníţená schopnost koncentrace, pomalé reakce  

i motorika. Opiáty vyvolávají miózu, tedy zúţení zornic. Ty se mohou zúţit aţ na 

velikost špendlíkové hlavičky, v dŧsledku čehoţ se jen omezeně přizpŧsobují změnám 

světla a stínu. Jízda bývá pomalá, řidič špatně dodrţuje přímý směr a dělá chyby. Kdyţ 

odezní účinky opiátŧ, mŧţe nastat změna k bezohlednému stylu agresivní jízdy. Osoba 

závislá na opioidech, která uţila svou pravidelnou dávku, mŧţe na okolí pŧsobit dojmem 

klidného člověka do chvíle, neţ se u ní objeví známky abstinenčního syndromu. Pokud se 
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projeví, je paradoxně takový člověk na silnici nebezpečnější, neţ závislý jedinec, který si 

svou dávku aplikoval.
75

 

 

3.7. Těkavé látky neboli inhalační drogy 

3.7.1. Stručná historie, využití a účinky těkavých látek 

Těkavé látky jsou látky chemického pŧvodu, jejichţ výpary vznikají při sublimaci. 

Patří mezi ně některá rozpouštědla, lepidla, ředidla, benzínové látky a také plyny jako 

třeba rajský plyn, nebo éter. Typickým zástupcem této kategorie je toluen. 

První zmínky o těkavých látkách, které byly vyráběny pro lékařské a obchodní účely 

jsou z přelomu 18. a 19. století a souvisí s rozvojem chemie a lékařství. Ve větší míře se 

např. narkóza oxidem dusným začala vyuţívat aţ ve 20. století a vzápětí se tak objevilo  

i jeho zneuţívání. Podobnou historii měl také éter. Zubní lékař Wiliam Morton uplatnil 

éterovou narkózu v polovině 19. století. Největší rozmach těkavých látek přinesla aţ 

novodobá chemie, která objevila velké mnoţství prchavých rozpouštědel. Před rokem 

1989 byly těkavé látky oblíbené u narkomanŧ, jimţ byl zamezen přístup k jiným drogám. 

Pro svou cenovou i jinou dostupnost se staly zajímavé také pro mládeţ, coţ je trend, který 

přetrvává dodnes.
76

 

Tyto látky jsou typicky aplikovány inhalací, tzv. „čicháním“, nasáknutím do látky 

nebo jiného savého materiálu a přikládáním k ústŧm a nosu. Velmi často končí aplikace 

těchto drog smrtí udušením, neboť toxikomané k „lepšímu a efektivnějšímu“ poţitku při 

čichání vsouvají hlavu do igelitových sáčkŧ či tašek, čímţ dosahují vyšší koncentrace 

těkavé látky ve vdechovaném vzduchu. 

Účinky nastupují velmi rychle. Při vdechnutí se těkavé látky přes plíce dostávají do 

krevního oběhu a jako první pŧsobí na centrální nervový systém. Takřka okamţitý účinek 

má podobu vzrušení, zrakových či sluchových halucinací, euforie a povznesenosti, ale 

také nekontrolovaného chování. Hlavním efektem je stav jakéhosi „polospánku“ nebo 
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„polovědomí“, který je doprovázen ţivými, barevnými sny. Postiţený má rozšířené 

zorničky, zarudlé oči, kŧţe kolem nosu a úst reaguje na chemikálie vyráţkou. Váţné 

poškození hrozí u orgánŧ, jako jsou játra, srdce a plíce. Při dlouhodobém uţívání se dějí 

nevratné změny na ledvinách a periferním nervovém systému. Největší zdravotní riziko 

představují patrně pro mozek. Ten se skládá z velké části z tukŧ, které těkavé látky 

rozpouštějí. Pravidelné uţívání tak vede k atrofii mozku a demenci.
77

   

Laickou veřejností je tato forma uţívání návykových látek vnímána jako méně 

riziková. Je to však pravda jen částečně. Nehrozí zde sice tak velké riziko infekcí jako  

u drog aplikovaných injekčně, avšak na rozdíl od jiných drog, je u těkavých látek 

vzhledem ke zpŧsobu jejich aplikace, v podstatě nemoţné odměřit přesnou dávku. Dalším 

rizikem je pak samotná skutečnost, ţe těkavé látky jsou obsaţeny v přípravcích, které si 

mŧţe obstarat legálně kdokoliv.
78

  

3.7.2. Vliv těkavých látek na řidiče 

Jedinec pod vlivem těkavých látek mŧţe v návalu prvotní euforie přeceňovat vlastní 

schopnosti. Později mŧţe jejich poţití u řidiče vyvolat poruchy vnímání a koncentrace. 

Objevuje se celková zmatenost, ospalost a snění. Vyskytují se opoţděné reakce a poruchy 

motorické koordinace. Je-li řidič, pravidelný konzument těkavých látek, ve větší 

psychické zátěţi, mŧţe se u něj projevit nečekaná porucha schopnosti řízení vozidla i ve 

chvíli, kdy pod jejich vlivem není. 

Řidič ovlivněný těkavými látkami většinou není schopen plynule komunikovat. Pokud 

ano, bývá hrubý aţ agresivní. Intoxikace jsou patrné ze zápachu uvnitř vozidla a je jimi 

cítit dech i oděv samotného řidiče.
79
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4. Odhalování návykových látek u řidičů a způsoby jejich detekce - 

zejména postup policie 

V oblasti dopravy je nejdŧleţitější činnost dopravní policie. Odbor sluţby dopravní 

policie je na kaţdém ze 14 krajských ředitelství policie. Sluţba dopravní policie je řízena 

Ředitelstvím sluţby dopravní policie, coţ je útvar policejního prezidia. Nejniţším 

článkem této hierarchie jsou dopravní inspektoráty, dálniční oddělení a oddělení 

silničního dohledu. Činnost dopravních policistŧ spočívá zejména v dohledu nad 

bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, kontrole dodrţování 

předpisŧ v oblasti technického stavu vozidel, přepravy nebezpečného nákladu  

a hmotnostních limitŧ. Taktéţ mají na starosti šetření dopravních nehod nebo 

organizování a přímé řízení provozu na pozemních komunikacích.
80

   

Aktivita příslušníkŧ policie, směřující k odhalování řidičŧ pod vlivem návykových 

látek, je zejména zakotvena v interním aktu řízení, závazném pokynu policejního 

prezidenta č. 160, vydaném v roce 2009, „kterým se upravuje postup policie na úseku 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.“
81

 

Ke kontrolám řidičŧ a jejich testování na návykové látky dochází jak během 

rozsáhlých, předem plánovaných dopravě-bezpečnostních akcí, tak během namátkových 

kontrol, kdy na sebe řidič upozorní např. spácháním přestupku. 

Při kontrolách vozidel, u kterých lze předpokládat ovlivnění řidiče návykovými 

látkami, je z dŧvodu bezpečnosti třeba brát v úvahu následující skutečnosti: 

o „Řidič, který je pod vlivem omamné nebo psychotropní látky, má ovlivněné ovládací 

a rozpoznávací schopnosti, 

o takový řidič nemusí vždy a včas rozpoznat, že je zastavován policejní hlídkou, 

o jeho reakce na znamení dávané policistou mohou být zpomalené, nebo dokonce 

žádné, 
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o reakce na skutečnost, že je zastavován policejní hlídkou, může být nepřiměřená nebo 

dokonce nelogická, 

o řidič pod vlivem omamných a psychotropních látek může dostat panický strach, že 

mu hrozí nebezpečí, i když není schopen toto nebezpečí definovat, 

o reakce se může zvrhnout v agresi vůči policejní hlídce, může tak na zastavujícího 

policistu najíždět nebo, je-li zastavován jedoucím policejním vozem, přidat plyn  

a policistům se snažit ujet, 

o i když řidič uposlechne a na znamení dávané policistou včas zareaguje a přiblíží se 

ke krajnici v úmyslu zastavit vozidlo na místě, kam jej směřuje policista, tak 

v důsledku ovlivnění omamnými a psychotropními látkami může mít špatný odhad 

vzdálenosti a rychlosti svého vozidla, a tak může neúmyslně policistu ohrozit tím, že 

na něj najede.“
82

 

Příslušník policie nejprve vizuální kontrolou zhodnotí, zda se u řidiče neprojevují 

známky ovlivnění alkoholem nebo nelegálními drogami. Pozoruje zejména chování, 

pohotovost reakcí, artikulaci a náladu. Měl by vyuţít svých znalostí a hodnotit, zda řidič 

není nepřiměřeně veselý nebo naopak smutný, či apatický. Pokud vyzve policista řidiče 

k opuštění vozidla, sleduje jeho drţení těla, motoriku a gestikulaci, orientaci v prostoru, 

případně chŧzi i jiné tělesné projevy.  

Základními znaky, které poukazují na uţití návykové látky, jsou reakce zornic  

a jejich velikost. Jakým zpŧsobem zornice reagují na konkrétní druhy návykových látek, 

jsem zmínila jiţ v předchozí kapitole. Dalšími projevy, které mohou upozornit na řidiče-

uţivatele návykových látek, jsou zanedbaný vzhled, viditelné vpichy po injekční aplikaci 

drog, vředy v obličeji, nápadná vyhublost, zápach po chemikáliích nebo spáleném listí  

a také sekrety, vytékající z nosní dutiny.
83
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4.1. Biologický materiál pro detekci návykových látek 

Pro spolehlivost výsledku testování je dŧleţité rozhodnout, jaký biologický materiál 

bude v daném případě nejvhodnější odebrat. V jednotlivých vzorcích se liší intenzita 

výskytu konkrétních návykových látek a rŧzná je i doba, po kterou je lze spolehlivě 

zachytit. Tato doba je ovlivněna řadou faktorŧ, jako jsou pohlaví, věk, váha, rychlost 

metabolizmu, podíl tělesného tuku, jakoţ i mnoţství uţité drogy. Doba detekce návykové 

látky v organismu od chvíle její aplikace se označuje jako „detekční okno“. Pro testování 

se nejčastěji odebírají vzorky krve, moči, slin, vlasŧ a potu. Jiným případem je orientační 

dechová zkouška na alkohol, při níţ je testován vzduch, který jedinec vydechuje. 

4.1.1. Krev  

Doba, za kterou se jednotlivé látky dostanou do krve, se liší podle zpŧsobu uţití drogy. 

Nejrychlejší je injekční aplikace. Druhou nejrychlejší metodou je kouření, kdy se látky 

dostávají do plic a dále při okysličování do krve. Nejpomalejší cesta návykových látek do 

krve je přes trávicí trakt, při polykání nebo rozpouštění slinami a následném polykání. 

Látky se při tomto zpŧsobu vstřebávají v ţaludku a tenkém střevě. V krvi je látka 

přítomna během celého pŧsobení na lidskou psychiku. Je-li tedy látka v krvi prokázána, 

lze s jistotou tvrdit, ţe dotyčný jedinec je pod jejím vlivem. Odběr krve je však moţný 

pouze ve zdravotnickém zařízení. Z toho dŧvodu se logicky odběr krve neprovádí 

policisty v terénu pro účel orientační zkoušky. Nejčastěji se odběr krve uţívá pro zjištění 

přítomnosti alkoholu.
84

 

4.1.2. Moč  

Moč vyplavuje z těla škodlivé látky, tedy i návykové látky a jejich metabolity
85

. 

Metabolity drog je v moči moţné zaznamenat ještě několik dní po uţití drogy. Je-li 

v moči detekován metabolit návykové látky, je to pouze dokladem skutečnosti, ţe 

testovaná osoba v minulosti drogu uţila. Není to dŧkaz, ţe osoba je návykovou látkou 

v danou chvíli ovlivněna. Proto při řešení otázky, zda řidič je nebo není pod vlivem 

návykové látky, nemŧţe takový výsledek testu obstát jako dŧkazní prostředek. Ověřování 

přítomnosti návykových látek a jejich metabolitŧ v moči však najde uplatnění v jiných 
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situacích, např. při testování ţákŧ ve školách, kdy jde o zjištění drogové minulosti 

jedince. 

4.1.3. Sliny 

Sliny obsahují aţ z 99% vodu. Jejich sloţení není stálé a při testování je třeba brát 

v úvahu fakt, ţe hladina drog ve slinách sice odráţí jejich koncentraci v krvi, avšak jejich 

souvztaţnost nemusí být úzká, z dŧvodu vedlejších vlivŧ jako např. naředění slin jejich 

neustálým vylučováním. Ze vzorku slin se detekuje uţití návykových látek v předchozích 

24 hodinách. 

4.1.4. Vlasy 

Drogy se do vlasŧ mohou dostat několika zpŧsoby. Z krevních kapilár do vlasových 

kořínkŧ, vylučováním potu a koţního mazu na povrch pokoţky hlavy, nebo se mohou 

zachytit na povrchu vlasu z vnějšího prostředí. „Vázaná droga do vnitřních buněčných 

struktur vlasu s vlasem postupně odrůstá a rozložení podél délky vlasu při přibližné 

rychlosti růstu odráží výskyt drog v krvi v minulém čase.“
86

 Touto metodou nelze zjistit, 

zda je jedinec látkou aktuálně ovlivněn, ale je vhodná pro dokázání uţití drogy 

v minulosti. Z vlasových kořínkŧ je moţné určit přítomnost drogy, která byla uţita před 

zhruba 2-3 měsíci.  

4.1.5. Pot 

Pot je vhodným materiálem pro detekci prováděnou v terénu. Nebývá naředěn  

a návyková látka je v něm navíc přítomna po celou dobu, kdy se vyskytuje v krvi. Je-li 

k odběru pouţit vhodný materiál, lze zachytit jeho dostatečné mnoţství pro úspěšnou 

detekci.
87
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Pro představu v tabulce uvádím orientační dobu detekovatelnosti jednotlivých 

návykových látek.
88

 

droga moč pot, 

sliny 

krev poznámky 

THC 

(marihuana) 

1-30 dní Max. do 

14 dní 

Max do 

14 dní 

Záleţí na intenzitě uţívání. Při 

občasném uţívání se v moči prokáţe 

do 14 dnŧ, v krvi do 10 dnŧ. Při 

dlouhodobém, intenzivním uţívání se 

dají prokázat i déle neţ po měsíci a 

ve vlasech i po několika měsících. 

Pervitin 3-21 dní 1-3 dny 1-3 dny Záleţí na intenzitě uţívání. Při 

občasném uţití se dá v moči 

detekovat max. 7 dnŧ 

MDMA 

(Extáze) 

Max. 14 

dní 

24 hodin 24 hodin Záleţí na intenzitě uţívání. Při 

občasném uţití se dá v moči 

detekovat max. 7 dnŧ. 

Kokain 12-24 

hodin, 

metabolity 

do 3 dnŧ 

Do 24 

hodin 

Do 24 

hodin 

Ve vlasech je někdy moţné prokázat 

jeho uţití i jen po jediné dávce. 

Heroin 2-3 dny 1-2 dny 1-2 dny  

 

4.2. Metody a principy zjišťování přítomnosti alkoholu v těle 

Na rozdíl od jiných drog je mnoţství alkoholu v těle člověka poměrně dobře 

stanovitelné. Přítomnost alkoholu v těle řidiče se zjišťuje dvěma zpŧsoby. Orientační 

dechovou zkouškou, prováděnou přímo na místě policejní kontroly, a lékařským 

vyšetřením, jímţ je odběr krve nebo moči.  
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4.2.1. Orientační dechová zkouška 

Orientační dechová zkouška na alkohol je v dnešní době jiţ běţnou součástí standardní 

dopravní kontroly. 

Při kontrole je řidič vyzván policistou, aby se podrobil orientační dechové zkoušce na 

přítomnost alkoholu. Ta se dříve prováděla tzv. foukáním do balonku, za pouţití 

detekčních trubiček Altest. Chemická látka, obsaţená v trubičkách reagovala na 

přítomnost alkoholu zbarvením. U některých druhŧ trubiček intenzita zbarvení souvisela 

s mnoţstvím alkoholu v dechu a dala se tak odhadnout jeho přibliţná hladina. Jejich 

nevýhodou však byl nepřesný výsledek, který byl-li pozitivní, bylo řidiče nutno dopravit 

na odběr krve do zdravotnického zařízení pro přesné určení hodnot. Takový postup byl 

zdlouhavý a ekonomicky náročný.
89

 

V současné době se orientační dechová zkouška provádí formou odborného měření, 

k čemuţ policie nejčastěji pouţívá pravidelně kalibrované přístroje Dräger. Ten funguje 

na principu citlivého polovodičového senzoru, jehoţ výsledek je posouzen 

mikroprocesorem a následně zobrazen na displeji.  

Před započetím kontroly by se měl policista řidiče dotázat, zda pil alkohol a zda 

v posledních 15 minutách jedl nebo pil jakékoliv potraviny. Některé potraviny, ale také 

léky, totiţ mohou přechodně zpŧsobit pozitivní výsledek.  

Pokud řidič podstoupí orientační dechovou zkoušku a je mu naměřeno 0,01-0,24‰ 

zkouška se s odstupem 5 minut opakuje.  

Je-li i při druhém měření výsledek do 0,24‰ a řidič se k poţití alkoholu nepřizná, je 

výsledek zkoušky hodnocen jako negativní, neboť tato hodnota je povaţována za 

fyziologickou odchylku. Pokud je však při druhém pokusu naměřena hodnota vyšší neţ 

0,25‰ opakuje se celé měření potřetí.  

Je-li při třetím pokusu naměřeno méně neţ 0,24‰, povaţuje se taktéţ za 

fyziologickou odchylku, tedy zkoušku s negativním výsledkem. Pokud při třetím pokusu 

měření je hodnota vyšší neţ 0,25‰  avšak nedosahuje 1 ‰, je řízení vozidla povaţováno 
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za přestupek podle § 125c odst. 1, písm. b), zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích. Řidiči je následně zakázáno pokračovat v jízdě.
90

 

V případě, ţe výsledek prvního měření je 1‰ a více, páchá řidič trestný čin ohroţení 

pod vlivem návykové látky podle §274 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. 

„Podle poznatků lékařské vědy není žádný, tedy ani nadprůměrně disponovaný řidič 

motorového vozidla, schopen bezpečně řídit motorové vozidlo, dosáhne-li hladina 

alkoholu v jeho krvi nejméně 1,00 g/kg (1 promile).“
91

 

V takovém okamţiku má řidič moţnost s výsledkem zkoušky nesouhlasit  

a poţadovat provedení odběru krve ve zdravotnickém zařízení, do něhoţ je policie 

povinna ho převést.  

Odmítne-li se řidič orientační dechové zkoušce podrobit, je vyzván, aby absolvoval ve 

zdravotnickém zařízení odborné lékařské a toxikologické vyšetření. Pokud s tímto 

vyšetřením nesouhlasí, je toto jednání povaţováno za přestupek
92

 a na řidiče je pohlíţeno, 

jako kdyby byl pod vlivem návykové látky.
93

 

V případě, ţe jsou naměřené hodnoty hraniční, příslušník policie je oprávněn 

poţadovat, aby se řidič podrobil lékařskému vyšetření ve zdravotnickém zařízení. 

Odmítne-li řidič vyšetření, je na něj nahlíţeno, jako kdyby byl pod vlivem alkoholu 

stejně jako při odmítnutí dechové zkoušky.
94

  

Pro zajímavost uvádím, ţe cyklista, jeţ je také účastníkem dopravního provozu  

a jeho ovlivnění návykovou látkou by mohlo mít vliv na bezpečnost silničního provozu, 

je povaţován za řidiče nemotorového vozidla a platí pro něj stejné podmínky jako pro 

řidiče motorového vozidla. 
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4.2.2. Lékařské vyšetření 

Policisté převezou řidiče, který je podezřelý z ovlivnění návykovou látkou, na odborné 

lékařské vyšetření do zdravotnického zařízení, které je k tomu kompetentní. Zdravotnické 

zařízení je povinné provést vyšetření bezodkladně a o jeho výsledku informovat toho, kdo 

jej poţadoval, nejčastěji policii na základě její ţádosti.  

Prŧběh a podmínky tohoto vyšetření je upraven zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně 

zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Zákon pamatuje i na uhrazení nákladŧ 

spojených s dopravou do zdravotnického zařízení i se samotným vyšetřením spojeným  

s odběrem biologického materiálu. V případě, ţe se prokáţe přítomnost alkoholu nebo 

jiné návykové látky u vyšetřované osoby, platí tyto náklady právě vyšetřovaná osoba. 

V případě negativních výsledkŧ hradí náklady objednatel vyšetření, u řidičŧ tedy Policie 

ČR. 

Ke zjištění hladiny alkoholu se pouţívají analytické rozbory krve, které 

jsou nejpřesnější. Odběr krve je nutné provést co nejrychleji, zpravidla se tak řidiči 

převáţí do nejbliţšího zdravotnického zařízení, které je zpŧsobilé odběr provést. Ještě 

před samotným odběrem krve lékař provede klinické vyšetření, při němţ je pozorována 

koordinace pohybŧ, řeč a ostatní viditelné příznaky opilosti. Výsledky klinického 

vyšetření lékař zaznamená do protokolu. Je však potřeba uvést, ţe tyto výsledky jsou 

posuzovány jako orientační. 
95

 

Z odebraného vzorku krve se hladina alkoholu zjišťuje plynovou chromatografií, při 

které se jednoznačně oddělí alkohol od ostatních látek ve vzorku. Výhodou této metody 

je kvantitativně přesné určení koncentrace alkoholu v daném vzorku. Kontrola zjištěného 

výsledku se provádí metodou, postavenou na jiném principu a to tzv. Widmarkovou 

metodou, prováděnou ve specializovaných laboratořích.
96
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4.3. Metody a principy detekce nealkoholových návykových látek 

Metody testování řidičŧ na nelegální návykové látky lze rozdělit do dvou hlavních 

skupin. První skupinou jsou screeningové testy, pouţívané v terénu.  

Druhou skupinu potom tvoří laboratorní metody, které posuzují lékařem odebraný 

vzorek biologického materiálu. Testování řidičŧ na přítomnost návykových látek se 

provádí především při podezření, ţe řidič je pod jejich vlivem. Ve velké většině případŧ 

na sebe upozorní sám řidič svým jednáním.  

4.3.1. Screeningové testy na návykové látky 

Screeningové testy mají zpravidla podobu papírových destiček či prouţkŧ, 

napuštěných látkami reagujícími na určité drogy. Jejich přesnost je 95 % - 98 %. Jsou 

ekonomicky mnohem výhodnější neţ laboratorní metody. Kaţdý test slouţí pouze pro 

jedno testování a má omezenou dobu pouţitelnosti. Dalšími výhodami je takřka okamţitý 

výsledek a snadné pouţití. Jednotlivé testy mají limitní hodnoty koncentrace drog, které 

jsou schopny zachytit. Jejich pouţívání se řídí pevně stanovenými pravidly. Nevýhodou 

je pouze orientační výsledek, který říká, zda je určitá droga v době testování v těle 

přítomna. Existuje několik druhŧ těchto testŧ. Liší se v počtu druhŧ drog, které testují  

a také v testovaném biologickém materiálu. Máme tak testy jen na jeden typ drog nebo 

tzv. multipanely, které mohou zjistit i deset rŧzných druhŧ drog.  A dále testy potní, 

močové, nebo slinné.
97

  

Slinné drogové testy   

Přesnost slinných drogových testŧ je velmi vysoká. Jejich výhodou je snadné odebrání 

vzorku a velmi obtíţné falšování nebo podvedení. Tento druh testŧ vyuţívá při 

kontrolách řidičŧ také Policie ČR.
98

  

Policie České republiky pouţívá při kontrolách řidičŧ testy DrugWipe 5S, které jsou 

výrobkem německé firmy Securetec. Jedná se o jednorázové orientační testy pro detekci 

drog ze slin nebo potu. Detekovanými skupinami drog jsou cannabinoidy, amfetaminy - 
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extáze, metamfetaminy - pervitin, kokain, opiáty - heroin, morfium. Pozitivní výsledky 

testu se dodatečně potvrzují chemickou analýzou v laboratoři.
99

 

Samotná testovací sada obsahuje stěrový panel se stěrovými čtverečky, testovací panel 

s testovacími okénky a integrovanou ampulkou s vodou. Na testovacích prouţcích jsou 

protilátky, které jsou specifické pro jednotlivé drogy. Jsou-li drogy v potu nebo slinách 

přítomny, protilátky na ně reagují. Díky tomu dokáţe test odhalit jakou látkou je řidič 

ovlivněn.  

Test by měl být skladován při teplotě +5 aţ + 25 °C. Pokud by byl test skladován nebo 

třeba jen krátce přepravován při teplotách niţších neţ 0°C mŧţe dojít k prasknutí 

ampulky s tekutinou a tím ke znehodnocení testu. Pouţívání testu by mělo proběhnout 

v teplotách od +5°C do +40°C, moţné je i pouţití v niţších teplotách, avšak je potřeba 

neotevřený test předtím ohřát např. v dlaních.  

Stěr potu se provádí z čela. Ampulka ze zadní strany obalu testu se odlepí a otevře. 

Vodou se zvlhčí stěrové čtverečky modrého panelu. Testované osobě se stěrovými 

čtverečky setře pot z čela 5x - 6x. 

Pro testování ze slin se stěr provádí z jazyka nebo vnitřní strany tváře stěrovými 

čtverečky testu. Stěrový panel, na kterém jsou umístěny stěrové čtverečky, se oddělí od 

testovacího panelu. Testovaná osoba je poţádána, aby si jazykem olízla vnitřní strany 

tváře, poté jsou stěrovými čtverečky setřeny sliny z jazyka. Dŧleţité je, aby testovaná 

osoba min. 5 minut před provedením stěru slin neměla v ústech cokoliv, co by mohlo 

ovlivnit sloţení slin. Neměla by jíst, pít, kouřit ani ţvýkat.  

Samotný odběr trvá pouze 5 sekund. Stěrový panel se po odběru zacvakne zpět do 

testovacího panelu. Policista podrţí test ve svislé poloze a přitom rozmáčkne ampulku 

s tekutinou. Tím se uvolní tekutina, která aktivuje analýzu testu.  

Výsledek testu se zobrazí do 8 minut. Pokud je test v pořádku, v testovacím okénku se 

na pravé straně objeví světle rŧţová čárka. V případě ţe se kontrolní čárka neobjeví, je 

test buď nefunkční, nebo chybně provedený a je třeba ho opakovat s novým testem. Na 

testovacím panelu jsou uvedeny zkratky jednotlivých drog. Objeví-li se v testovacím 

okénku další světle rŧţová čárka, znamená to, ţe řidič je pod vlivem drogy, kterou dané 
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okénko označuje. Celý test je doporučeno provádět v jednorázových ochranných 

rukavicích.
100

  

Potní drogové testy 

Potní testy mohou fungovat na principu dlouhodobějšího zachycování potu. Ve formě 

náplastí se přilepí na kŧţi, kde je do nich v prŧběhu několika dní absorbován pot. Jsou 

opatřeny ochrannými mechanismy proti nedovolenému odstranění a nejsou tedy vhodné 

v situacích, kdy je vyţadován rychlý výsledek. Své uplatnění našly např. v sociálních 

ústavech, drogových léčebnách nebo dětských ochranných zařízeních. 

Močové drogové testy 

Tyto testy jsou prováděny nejčastěji ponořením testového prouţku nebo destičky do 

vzorku moči. Při jejich pouţití je třeba dŧsledně dodrţovat určený postup, jinak by mohlo 

dojít k chybnému stanovení výsledku. Slouţí k okamţitému zjištění výsledku. Např. 

marihuana je v moči detekovatelná i několik měsícŧ po jejím uţití.  

Ihned po zjištění pozitivního testu musí být proveden toxikologický rozbor krve, který 

je moţné později pouţít jako dŧkaz. 

4.3.2. Laboratorní metody detekce návykových látek 

Pokud je orientačním testem u řidiče zjištěna přítomnost nelegální drogy, je vţdy 

vyzván, aby se podrobil lékařskému vyšetření a odběru biologického materiálu ve 

zdravotnickém zařízení. K tomu účelu je nejčastěji odebírána krev a moč.  

Toxikologové stanovují při vyšetření biologického materiálu konkrétní návykovou 

látku a také její koncentraci. Po obdrţení výsledku policie obvykle nechává vypracovat 

znalecký posudek nebo odborné vyjádření za účelem za účelem získání podkladŧ pro 

zhodnocení míry ovlivnění řidiče a posouzení, zda se svým jednáním dopustil přestupku 

nebo trestného činu.
101

 Pro detekci návykových látek jsou nejčastěji uţívány následující 

laboratorní metody.  
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http://www.policie.cz/clanek/drugs-forensics-bulletin-narodni-protidrogove-centraly.aspx
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4.3.2.1. Imunochemické metody 

Jde o jednoduché a cenově příznivé laboratorní metody, které je moţné provést za 

pouţití setŧ vyráběných rŧznými firmami. Dávají rychlý orientační výsledek  

o moţném výskytu návykových látek určité skupiny ve zkoumaném vzorku. Zpravidla 

jsou tyto sety určeny pro analýzu krve nebo moči. „Imunochemické metody využívají 

skutečnosti, že mohou být produkovány protilátky, které rozpoznají specifické chemické 

struktury, vážou se na ně a tvoří s nimi imunokomplex.“
102

 Některé protilátky reagují na 

široké spektrum látek, některé pouze na jednu. Při toxikologických rozborech jsou 

upřednostňovány širokospektrální metody. Jsou technicky nenáročné a ideální pro prvotní 

záchyt návykových látek ve zkoumaném vzorku. Jsou ale nespecifické a je proto nutné 

potvrdit jejich závěry jinou metodou, která je více specifická a zaloţená na jiném 

principu. 

4.3.2.2. Chromatografické metody 

Chromatografické metody jsou více specifické neţ ty imunochemické. Pro jejich 

pouţití je zpravidla nutná sloţitější úprava biologického materiálu, při níţ se extrahují 

návykové látky z biologického kmene. Zpŧsob, jakým se látky extrahují, a konečná 

čistota vzorku májí výrazný efekt na finální výsledky zkoumání. Mezi tyto metody patří 

plynová chromatografie, chromatografie na tenké vrstvě a kapalinová chromatografie. 

4.3.2.3. Hmotnostní spektrometrie 

Jedná se o fyzikálně-chemickou metodu, při které se stanovuje hmotnost atomŧ, 

molekul a jejich fragmentŧ poté, co jsou převedeny na kladně nebo záporně nabité ionty. 

Hmotnostní spektrometr pracuje na principu vakua pro zabránění rekombinace vzniklých 

iontŧ a maximalizace jejich počtŧ. Analýza iontŧ je potom odlišná podle jednotlivých 

druhŧ přístroje. Jsou-li její výsledky správně interpretovány, je tato metoda vysoce 

spolehlivou, co se týká struktury zkoumaných látek. Je pouţívána spolu s kapalinovou 

nebo plynovou chromatografií a v současnosti je v toxikologické analýze nepostradatelná.  
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4.3.2.4. Spektrofotometrie 

Spektrofotometrie v ultrafialovém a viditelném světle je jedna z prvních 

instrumentálních metod pouţívaných v toxikologii. Jedná se o záchytovou  

a kvalifikační metodu, která je v současnosti jiţ překonána modernějšími technikami. 

Stále se však pouţívá např. při zjišťování čistoty a koncentrace látek.
103

 

4.3.2.5. Jednoduché chemické testy 

Tyto testy v současné toxikologii nejsou příliš vyuţívané, nahradily je novější 

techniky. Mŧţe se ale stát, ţe laboratoř nedisponuje nejmodernějším zařízením  

a speciálními přístroji, a pak se v naléhavých případech tyto testy dostávají opět ke slovu. 

Výsledek jednoduchých chemických testŧ je povaţován spíše za orientační, neboť 

existuje riziko zhoršené kvality provedení testu. „Toxikologické laboratoře využívají 

stále tzv. tečkovací reakce, spočívající v přikápnutí reagentu ke kapce vzorku nebo k jeho 

extraktu na vhodné podložce a pozorování výsledného zbarvení.“ 
104

 

4.4. Krátký pohled do problematiky testování některých 

profesionálních řidičů 

Co se týká vodní dopravy, zabývají se touto problematikou poříční oddělení 

jednotlivých krajských ředitelství policie České republiky. Policisté z těchto oddělení 

provádí namátkové kontroly, jejichţ prŧběh je totoţný s kontrolami na silnicích. Kromě 

toho jsou kapitáni plavidel namátkově testováni samotnými firmami, u nichţ jsou 

zaměstnáni. 

Na ţeleznici provádí kontroly strojvŧdcŧ sám zaměstnavatel. Pokud zaměstnavatel 

zjistí ovlivnění alkoholem, záleţí, zda strojvŧdce jiţ svou pracovní činnost vykonával 

nebo ne. Dokud strojvŧdce neřídil, jedná se o porušení pracovní kázně a řešení této 

situace je plně v gesci zaměstnavatele. V případě, ţe strojvŧdce jiţ řídil, zaměstnavatel 

má oznamovací povinnost vŧči policii a následuje stejný postup, jako při silničních 

kontrolách.   
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Piloty dopravních letadel policie nekontroluje. Zde jsou nastaveny vnitřní kontrolní 

mechanizmy, které mají řízení letadla pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek 

zcela eliminovat. Kontroly na přítomnost návykových látek provádí zaměstnanci 

jednotlivých leteckých společností. 

Řidiči městské hromadné dopravy jsou kontrolováni obdobně jako strojvŧdci na 

ţeleznici. Rozdíl je však v tom, ţe cestující ve vozech městské hromadné dopravy jsou 

k řidiči blíţ a nezřídka oznámí podezřelé chování na policii oni sami. V takovém případě 

se provádí cílená kontrola na základě oznámení. Dopravní podniky jinak provádí u svých 

řidičŧ namátkové kontroly pravidelně. V případě nehody je postup stejný jako u řidiče 

osobního vozu. Přibliţně třikrát za rok je policií České republiky vyhlášena dopravně-

bezpečnostní akce, zaměřená na řidiče městské hromadné dopravy.
105

  

Pro účely své diplomové práce jsem formou elektronické pošty oslovila  

5 nejvýznamnějších dopravcŧ jednotlivých kategorií (České aerolinie a. s., České dráhy  

a. s., Praţská paroplavební společnost a. s., Dopravní podnik hlavního města Prahy  

a. s. a Dopravní podnik města Brna a. s.), s dotazem na zpŧsob, četnost a metodologii 

kontrol na návykové látky u zaměstnancŧ, kteří se aktivně účastní dopravního provozu. 

Odpovědi byly vesměs shodné. Podniky mají pro tento účel vypracovány interní 

předpisy, které tuto problematiku podrobně upravují a jsou s nimi seznámeni všichni 

zaměstnanci. 
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Závěr 

Kriminologické aspekty drogové kriminality jsou velmi širokým tématem, které má 

mnoho moţností zpracování. Rozhodla jsem se svou práci věnovat problematice drogové 

kriminality v dopravě.   

Na začátku své práce jsem se zaměřila na výklad základních pojmŧ, které s tématem 

souvisí. Vysvětlila jsem moţnosti dělení drog podle odlišných kritérií a dále jsem se blíţe 

zabývala výrazy závislost, abúzus a drogová kriminalita. Přičemţ je třeba zmínit, ţe 

 i drogovou kriminalitu lze segmentovat rozličnými zpŧsoby. Z toho dŧvodu jsem uvedla 

zejména klasifikaci drogové kriminality na čtyři druhy, kterou vytvořilo Evropské 

monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti. Závěr kapitoly je věnován 

nejčastějším trestným činŧm, které jsou páchány v souvislosti s návykovými látkami 

v dopravě a jejich statistickému přehledu za uplynulé 4 roky. 

Následující kapitola pojednávala o historickém vývoji uţívání drog ve světě. Zde jsem 

poukázala na to, ţe drogy vţdy byly součástí lidské společnosti. Pŧvodními dŧvody 

spojenými s jejich konzumací byly léčení a náboţenské obřady, kdy byly vyuţívány 

drogy přírodního pŧvodu. S vývojem lidské populace a rozvojem věd jako je farmacie 

nebo chemie se měnily druhy drog i dŧvody k jejich uţívání. To platilo  

i o uţívání drog na území našeho státu, kde se na této problematice zásadně projevily také 

změny související s oběma světovými válkami, nástupem komunistického reţimu, jeho 

pádem a posléze příchodem demokracie.  

Ve třetí kapitole jsem se podrobně zaměřila na jednotlivé druhy drog. Velký prostor 

jsem věnovala obecné charakteristice, kde jsem rozvedla, jakým zpŧsobem se konkrétní 

druhy drog vyrábí, jaká je převáţná forma uţívání a dále zdravotní rizika, která s sebou 

konzumace určitých druhŧ návykových látek nese. Následně jsem popisem účinkŧ 

daných látek na psychický i psychomotorický stav řidiče přinesla přehled o tom, jak 

určité skupiny návykových látek ovlivňují chování jednotlivce při řízení motorového 

vozidla. Návykové látky, ať uţ jsou legální nebo nelegální, ovlivňují náladu řidiče, jeho 

motoriku i smysly jako jsou zrak, sluch a hmat. V souvislosti s konkrétní uţitou látkou se 

objevuje při řízení vozidla řada nebezpečných jevŧ. Počínaje tunelovým viděním 

zpŧsobeným např. alkoholem, přes agresivní, rychlou a bezohlednou jízdu zapříčiněnou 

uţitím stimulancií aţ po nepřiměřeně pomalou jízdu pod vlivem opioidŧ nebo konopných 

drog. 
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Poslední kapitolou jsem se snaţila přinést pohled na prostředky prevence, jimiţ je 

činnosti policie při provádění kontrol na návykové látky u řidičŧ a také přehled metod, 

které se k detekci návykových látek v lidském organismu uţívají. Poukazuji zde na to, ţe 

u rŧzných druhŧ biologického materiálu se liší čas detekovatelnosti konkrétních 

návykových látek, a také na to, ţe u některých druhŧ biologického materiálu je moţné 

zjistit pouze skutečnost, ţe jedinec v minulosti drogu uţil, nelze však prokázat, ţe je 

v době testování pod jejím vlivem. Dále uvádím dvě základní podoby testování řidičŧ na 

návykové látky. Prvním je orientační testování, které provádí v terénu samotní policisté 

realizující kontrolu, kdy pro tento účel existuje několik druhŧ screeningových testŧ,  

a druhým je lékařské vyšetření, potaţmo laboratorní metody uskutečňované odbornými 

osobami, přičemţ odlišuji testování na alkohol a testování na nelegální návykové látky. 

V závěru poslední kapitoly uvádím krátký pohled na testování některých profesionálních 

řidičŧ. To ţe je někdo profesionální řidič ještě neznamená, ţe je natolik zodpovědný, ţe 

se nechopí řízení dopravního prostředku pod vlivem návykové látky. Z toho dŧvodu zde 

zmiňuji příklady týkající se vodní, ţelezniční, i letecké dopravy a také městské hromadné 

dopravy. Pro konkrétnější představu o metodologii, četnosti a zpŧsobech provádění 

kontrol jsem elektronicky poţádala některé větší dopravce ze všech výše zmíněných 

kategorií o informace z této oblasti týkající se jejich podniku. Získané informace jsou 

vesměs shodné. Podniky za tímto účelem vytváří neveřejné vnitřní směrnice, které 

problematiku komplexně upravují a jsou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci. 

Během posledního měsíce před dokončením této práce jsem ve sdělovacích 

prostředcích zaznamenala nejméně pět případŧ řidičŧ pod vlivem návykových látek, kteří 

svou jízdou ohroţovali všechny ostatní účastníky dopravního provozu. Přesvědčilo mě to 

o tom, ţe téma, které zpracovávám, je a bohuţel zřejmě ještě dlouho bude aktuální,  

a proto má smysl se jím zabývat a snaţit se jej preventivní i restriktivní aktivitou 

eliminovat.   
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Abstrakt 

Kriminologické aspekty drogové kriminality 

Drogová kriminalita je velkým problémem současné doby a týká se nás všech bez rozdílu 

pohlaví, věku či společenského postavení. Téma drogové kriminality je však velmi široké. 

Práce je proto blíţe zaměřená na aktuální a velmi nebezpečný fenomén drog v dopravě. 

Hlavním cílem práce je poskytnout ucelený přehled o návykových látkách, které jsou 

nejčastěji uţívány řidiči. Detailně rozebrat jejich vlastnosti a účinky a popsat, jaký vliv 

mají jednotlivé druhy návykových látek na fyzický i psychický stav řidiče a jaké změny 

v jeho chování zpŧsobují.  

Práce je členěná na úvod, čtyři hlavní kapitoly a závěr.  

První kapitola je zaměřená na vysvětlení některých základních pojmŧ, které jsou v práci 

pouţity. Druhá kapitola shrnuje historický vývoj uţívání návykových látek ve světě i na 

území našeho státu. Český stát prodělal v minulosti několik zásadních zvratŧ, po nichţ se 

měnila situace ve společnosti. S ohledem na tyto etapy, je pasáţ věnující se historii 

uţívání návykových látek na území našeho státu rozčleněna na tři části. Ve třetí kapitole 

jsou podrobně rozebrány jednotlivé druhy návykových látek. Popsána je zde jejich 

charakteristika, výroba, zdravotní rizika i nejčastější zpŧsoby uţití. Nejdŧleţitější je část, 

která analyzuje, jakým zpŧsobem konkrétní návykové látky ovlivňují chování jedince při 

řízení vozidla. Čtvrtá kapitola se věnuje testování návykových látek u řidičŧ. Zaměřuje se 

zejména na postup policie při kontrolách a moţnosti detekce přítomnosti legálních  

i nelegálních návykových látek v lidském organismu. Dělí metody detekce na ty, které 

jsou prováděny v terénu přímo příslušníky Policie ČR a přináší pouze orientační výsledek 

a na ty, které jsou prováděny po odběru biologického materiálu zejména lékařem a jsou 

realizovány v odborných laboratořích. Kapitola také přináší krátký pohled na to, jakým 

zpŧsobem jsou testováni někteří profesionální řidiči a jak upravují metodiku testování na 

návykové látky některé firmy, jejichţ zaměstnanci se dopravy aktivně účastní. 

  

Klíčová slova: Kriminalita, Návykové látky, Doprava 
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Abstract 

Criminological aspects of drug criminality 

Drug criminality is a big problem of current time and it concerns all of us regardless of 

sex, age or social status. The topic of drug criminality is very wide though. This diploma 

thesis focuses in more detail on the current and very dangerous phenomenon of drugs in 

transport. The main target of the thesis is to provide a comprehensive summary about the 

psychoactive drugs which are used by the drivers most frequently, to analyse in detail 

their properties and effects and to describe, which influence the particular types of 

psychoactive drugs have on the physical and mental state of driver and which changes in 

his behaviour these drugs cause.   

The thesis is divided into introduction, four main chapters and conclusion. 

The first chapter is focused on the explanation of some basic terms which are used in the 

thesis. The second chapter summarizes the historical development in using of 

psychoactive drugs in the world and in the area of our country.  The Czech state 

experienced in the past a few fundamental turns, after that the situation in the society 

changed. With regard to these periods the passage about the history of using of 

psychoactive drugs in the area of our country is divided into three parts. In the third 

chapter are analysed in detail the particular types of psychoactive drugs. There is 

described their characteristic, production, health risks and the most frequent ways of 

using. The most important part is that which analyses the ways how the particular 

psychoactive drugs influence the behaviour of individual when driving a car. The fourth 

chapter deals with testing of psychoactive drugs at drivers. It focuses especially on the 

procedure of police at controls and possibilities of detection of presence of legal and 

illegal psychoactive drugs in the human organism. The chapter divided the methods of 

detection into two groups. The first group involves the methods which are performed in 

the field direct by the members of the police and which provide only indicative result. The 

second group contains the methods which are performed after the taking of biological 

material especially by the doctor and which are realized in the technical laboratories. The 

chapter brings also the short view of that how some professional drivers are tested and 

how some companies, whose employees are active in transport, set the methodology of 

testing on psychoactive drugs. 

Key words: criminality, psychoactive drugs, transport 


