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POUŽITÉ ZKRATKY 

 

5-HT 5-hydroxytryptamin 

5-HT2 typ serotoninových receptorů 

AIDS „acquired immunodeficiency syndrome“, syndrom získané 

imunodeficience 

CBD cannabidiol 

CNS centrální nervový systém 

EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction; 

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 

ESPAD The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs; 

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách 

GIT gastrointestinální trakt 

i.m. intramuskulárně 

i.v. intravenózně 

LSD Lysergic Acid Diethylamide, diethylamid kyseliny D-lysergové 

MAO monoaminooxidáza 

MDA 3,4-methylenedioxyamphetamine 

MDMA N-methyl-3,4-methylenedioxyamphetamin 

MKN mezinárodní klasifikace nemocí, ekvivalent k anglickému ICD 

(International Classification of Diseases) 

OSN Organizace spojených národů 

p.o. perorálně 

THC delta-9-trans-tetrahydrocannabinol 

VNS vegetativní nervový systém 

WHO Světová zdravotnická organizace 
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ABSTRAKT 

 

Michal Broţ 

Mladí a ţivotní styl 

 

Diplomová práce 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci králové 

Studijní obor: Farmacie 

 

Cíl práce:  

- zhodnocení situace v oblasti návykových látek mezi studenty ve 

věku 16 – 20 let 

- vyhodnocení souvislosti mezi vznikem psychických problémů a 

uţíváním drog 

 

Metody: 

- dotazníková studie: anonymní dotazník (obsahuje otázky o kouření, 

alkoholu, návykových látkách a formulář BSI) 

- otázky otevřené, uzavřené, polouzavřené 

- 343 studentů (106 muţů a 237 ţen) ve věku od 16 do 20 let 

(průměrný věk 18,58 roku) 

- zpracování dat pomocí programu SPSS for Windows, verze 16.0 

 

Výsledky: 

Legální látky: 

- 57,4% studentů ve věku od 16 do 20 let má zkušenost s kouřením 

tabáku. 

- pouze 17,8% v současnosti pravidelně kouří a jen 8,7% kouří denně.  

- 86,9% studentů má zkušenosti s pitím alkoholických nápojů 

- 43,8% povaţuje pití alkoholu za méně nebezpečné neţ kouření 

cigaret a rekreační uţívání drog. 
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Nelegální látky:  

- 39,7% má zkušenost s uţitím nelegální látky (47,2% muţů a 

36,3% ţen) 

- nejčastěji studenti uţívají marihuanu (32,7%), hašiš (13,7%), kokain 

(8,7%), léky na spaní (7,3%), dále amfetamin a LSD 

- za nejnebezpečnější jsou povaţovány tyto látky heroin, kokain, 

extáze, LSD, metadon, amfetamin 

Psychické poruchy:  

- v souboru byla prokázána statisticky významná hladina závislosti 

mezi drogovou zkušeností a výskytem duševních poruch 

- nejčastějšími symptomy duševní poruch jsou obsese/kompulze 

(30,9%), mezilidská citlivost  (27,1%), nevraţivost (18,1%), deprese 

(17,8%), paranoidní myšlenky (16,3%) a úzkost (16,0%).  

 

Závěry: 

- podařilo se podat podrobný obraz chování a celkové orientace 

studentů 

- pomocí BSI byl vyhodnocen výskyt duševních poruch a byla zjištěna 

statisticky významná souvislost mezi uţíváním drog a výskytem 

duševních poruch 
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ABSTRACT 

 

Michal Broţ 

Young people„s lifestyle 

 

Diplomová práce 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci králové 

Studijní obor: Farmacie 

 

Background: 

- to define a situation in the area of using legal and illegal habit 

forming substances among students at the age from 16 to 20 years  

- to analyse the dependence of development of psychic problems on 

using habit forming drugs 

 

Methods: 

- questionnaire study: anonymous questionnaire (contains questions 

on smoking, alcohol, habit forming substance and the BSI form) 

- opened, closed and semi closed questions 

- 343 students (106 males, 2237 females) at the age 16 – 20 years 

(average age 18,58 year) 

- data analysed in SPSS for Windows, version 16.0 

   

Results: 

Legal substances: 

- 57,4% of students have an experience with smoking tobacco 

- only 17,8% of respondents smoke regularly and only 8,7% smoke 

daily 

- 86,9% of students have an experience with drinking alcohol 
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Illegal substance: 

- 39,7% have an experience with using illicit substance (47,2% male 

and 36,3% female) 

- the most frequently used drug is marijuana (32,7%), then hashish 

(13,7%), Cocaine (8,7%), sleeping pills (7,3%) and amphetamine 

and LSD 

- as the most dangerous substance are considered heroin, cocaine, 

ecstasy, LSD, methadone and amphetamine 

Psychical disorders: 

- a two-sided (experienced/non-experienced) P-value <0.05 was 

considered to be significant. 

- with using the BSI classification there were recognized symptoms 

from following dimensions: obsession/compulsion (30,9%), 

interpersonal sensitivity (27,1%), hostility (18,1%), depression 

(17,8%), paranoid ideation (16,3%), anxiety (16,0%) 

 

Conclusions: 

- detailed description of behaviour and overall orientation of students 

- occurrence of psychical disorders was analyzed by using the BSI 

classification and statistically significant connection between 

misusing of drugs and occurrence of psychical symptoms was 

approved 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Výzkum nazvaný Mladí a ţivotní styl představuje rozsáhlou mezinárodní 

studii, která byla zahájena v Itálii na universitě Camerino roku 2003. Od té doby 

proběhl výzkum několikrát na univerzitách v České republice. Tato práce 

představuje první vzorek dat sebraný v rámci této studie na středních a vysokých 

školách ve Velké Británii. 

Ze široké oblasti zahrnuté do pojmu ţivotní styl se projekt Mládí a ţivotní 

styl soustředí na ty aspekty, které souvisí s drogovou problematikou. Především 

zjišťuje míru informovanosti mladých lidí a zodpovědnosti jejich chování ve 

vztahu k drogám a dále frekvenci výskytu duševních poruch v moţné souvislosti 

s uţíváním těchto látek. 

Cílem této diplomové práce je zhodnocení situace v uvedené oblasti mezi 

studenty ve věku do 20 let s důrazem na vyhodnocení souvislosti mezi vznikem 

psychických problémů a uţíváním drog. Očekáváme prokázání zvýšeného 

výskytu projevů duševních poruch s rostoucí drogovou zkušeností respondentů. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Závaţnost a aktuálnost drogové problematiky přitahuje pozornost nejen 

odborníků, ale i široké veřejnosti. Díky celospolečenské diskuzi se snad téměř 

kaţdý běţně setkává s termíny jako jsou droga, závislost nebo odvykání. Přes 

široké a běţné uţívání těchto pojmů není jejich význam často jednoznačný a 

představy lidí se často rozcházejí. Je proto na místě význam pojmů zde vymezit. 

Vzhledem k mezinárodnímu charakteru tohoto výzkumu se v této 

diplomové práci vychází z definic doporučených WHO. 

2.1.1 DROGA x DRUG 

Vzhledem k různým významům slova droga v jednotlivých oborech 

neexistuje jednotná přesná definice tohoto pojmu. V české republice je v obecném 

povědomí chápáno slovo droga nejčastěji ve smyslu omamné, návykové látky. 

Méně jiţ ve významu původním, farmakognostickém, tj. sušený rostlinný nebo 

ţivočišný materiál určený k léčebnému uţití. Ve farmakologii  se drogou rozumí 

chemický činitel, který upravuje biochemické nebo fyziologické procesy ve tkáni 

nebo v organismu. 

Chápání termínu drug ve Velké Británii je nejčastěji spojeno s definicí 

WHO z roku 1969
1
, podle které je drogou jakákoli substance, která, kdyţ je 

vpravena do ţivého organismu, můţe změnit jednu nebo více jeho funkcí. 

Význam tohoto slova se tedy blíţí spíše významu slova léčivo. 

Pro potřeby této práce bude uţíváno slovo droga ve významu 

psychoaktivní látky. To jsou látky, které po podání do systému ovlivňují dušení 

procesy. Termín zahrnuje látky legální i nelegální a nemusí nutně představovat 

látky návykové. 

2.1.2 UŽÍVÁNÍ A ZNEUŽÍVÁNÍ DROG 

Uţívání legálních drog je mezi dospívající mládeţí rozšířeným jevem. 

Výskyt zneuţívání je uváděn zhruba v 5-10%
2
. U ještě niţšího procenta pak 

dochází aţ k vývoji závislosti. Hranice mezi experimentálním uţitím látky a jejím 

zneuţitím je určena  negativním ovlivněním ţivota uţivatele ať po stránce 
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fyzické, duševní tak i sociální. K překročení této hranice pak většinou dochází 

spolupůsobením dalších faktorů. 

WHO ve své původní definici vydané roku 1969 Expertní komisí WHO  

pro drogovou závislost vymezuje pojem abúzus jako „stálé nebo příleţitostné 

nadměrné uţívání léčiv, které není v souladu nebo vztahu k přípustné lékařské 

praxi“. V jiných souvislostech se termín vztahuje k nelékařským nebo 

neschváleným způsobům uţívání, bez ohledu na sociální, psychické či fyzické 

následky.
3
 V této podobě tak jiţ samotný abúzus představuje jeden ze symptomů 

závislosti.  Někdy se termín abúzus vztahuje k jakémukoli uţití především 

nelegálních drog. 

Jako ekvivalentní pojmy se v rámci WHO objevují termíny škodlivé  

užívání a nebezpečné užívání, které však nezahrnují sociální důsledky a vztahují 

se hlavně k efektům zdravotním. 

2.1.3 DROGOVÁ ZÁVISLOST 

Do roku 1960 WHO rozlišovala pojmy addiction (závislost) a habituation  

(návyk), kdy druhý z uvedených pojmů představoval slabší formu psychické 

adaptace.
3
 Následně bylo doporučeno upustit od uţívání obou termínů a dát 

přednost termínu dependence s moţností upřesnění závaţnosti.
3
  

Syndrom závislosti – představuje souhrn fyziologických, kognitivních a 

behaviorálních jevů, které jsou spojeny se změnou ţebříčku hodnot uţivatele 

substance. Základním rysem je silná touha po substanci, tzv. „craving“. Za průkaz 

syndromu závislosti se povaţuje současný výskyt alespoň tří následujících 

symptomů během posledního roku: 

 silná touha nebo pocit nutkání uţít substanci 

 ztráta kontroly nad uţíváním substance (termíny, mnoţství) 

 fyziologické příznaky odvykacího stavu při ukončení uţívání nebo při 

sníţení dávek 

 vznik tolerance – nutnost vyšších dávek k dosaţení stejného efektu 

 ztráta ostatních zájmů 

 pokračování v uţívání i přes vědomí škodlivosti
3
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2.2 ZDRAVOTNÍ RIZIKA 

2.2.1 ICD 

ICD (International Classification of Diseases) je mezinárodní klasifikaci 

nemocí (MKN). Jedná se o mezinárodní standardní diagnostickou klasifikaci, 

určenou hlavně pro epidemiologické a klinické potřeby. Zahrnuje analýzy 

celkového zdravotního stavu skupin populace a monitoring incidence a prevalence 

nemocí a dalších zdravotních problémů ve vztahu k dalším proměnným 

(individuální charakteristiky nebo např. úhrady, rozdělení zdrojů apod.) 

Klasifikace se uţívá ke třídění nemocí uvedených v mnoha typech 

záznamů. Kromě moţnosti uloţení a zpřístupnění diagnostických informací 

pro klinické a epidemiologické účely poskytují tyto záznamy základy pro 

sestavení národních statistik morbidity a mortality ve členských zemích WHO.  

Historie Mezinárodní klasifikace nemocí 

Potřebu vytvoření klasifikačního systému nemocí si lidé začali 

uvědomovat jiţ v 16. stol. Jednou z prvních doloţených snah o statistické 

zpracování zdravotnických údajů byl pokus o odhad mortality dětí do šesti let. Na 

základě výběru příčin úmrtí, bez dostupných informací o věku zemřelých,  došel 

Graunt k odhadu 36%. Podle pozdějších údajů se tento odhad ukázal správný. 

V 18. století se jiţ objevilo několik pokusů o systematické třídění nemocí. 

V Austrálii působil François Bossier de Lacroix, autor díla  Nosologia methodica. 

Jeden z nejvýznamnějších přírodovědců své doby, Švéd Carl Linné, ve stejném 

období vypracoval dílo Genera morboum. V Británii pak William Cullen vydal 

práci Synopsis nosologiae methodicae. 

Na Cullenovo dílo navázal britský epidemiolog William Farr, jeden ze 

zakadatelů Statistical Society of London. Vytvořil klasifikaci uspořádanou do pěti 

skupin: epidemic diseases, constitutional (general) diseases, local diseases 

arranged according to anatomical site, developmental diseases, and diseases that 

are the direct result of violence. Farrovo dělení nemocí podle anatomického 

hlediska se nakonec stalo základem pro International List of Causes of Death.
4
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2.2.2 MKN a drogy 

V mezinárodní klasifikaci nemocí je zdravotním důsledkům uţívání drog  

přidělen kód  F1xx. Třetí symbol je přiřazen dle skupiny látek, které poruchu 

způsobily. Čtvrtý znak v kódu označuje konkrétní poruchu a pátý ji dále 

konkretizuje.  

 Z hlediska zdravotních důsledků se tak drogy dají dělit dle MKN do těchto 

skupin:  

F10 – alkohol 

F11 – opioidy 

F12 – kanabinoidy 

F13 – sedativa a hypnotika 

F14 – kokain 

F15 – další stimulancia včetně kofeinu 

F16 – halucinogeny 

F17 – tabák 

F18 – prchavá rozpouštědla 

F19 – jiné psychoaktivní látky, případně uţívání více drog 

 

 Čtvrtý znak kódu MKN označuje konkrétní klinický stav. Kaţdá z výše 

uvedených skupin můţe, ale nemusí, vyvolávat všechny z následujících poruch: 

 

F1x0 akutní intoxikace - téměř vţdy se vztahuje k velikosti dávky 

psychoaktivní látky. Výjimkami jsou případy, kde hraje roli jiná organická 

porucha (jaterní, renální insuficience), kdy i malé dávky mohou způsobit 

intoxikaci.  Akutní intoxikace je stav přechodný, intenzita se s časem sniţuje a 

dochází obvykle k plnému zotavení. Projevy intoxikace mohou být různé a 

nemusí odpovídat primárním efektům dané substance
5
.  

 Pátým znakem MKN jsou rozděleny komplikace. 0-bez komplikací, 1-

trauma, 2-jiné zdravotní komplikace (haematemesis, vdechnutí zvratků apod.),     

3-delirium, 4-změny vnímání, 5-koma, 6-křeče, 7-patologická intoxikace 

vztahující se pouze k alkoholu.  
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 F1x1 škodlivé užívání - způsob uţití psychoaktivní látky, který vede 

k poškození duševního či fyzického zdraví. 

 F1x2 syndrom závislosti - do diagnózy by neměli být zahrnuti např. 

pacienti, kterým jsou po zákroku podávány opiody proti bolesti. Při vysazení se u 

nich sice mohou vyskytnout projevy odvykacího stavu, ale jinak neprojevují 

touhu uţívat nadále drogu. 

 Další upřesnění kódovým znakem na pátém místě se vztahuje k aktuální 

fázi a podmínkám uţívání  (např. abstinence, kontrolovaná závislost, aktuální 

závislost). 

F1x3 odvykací stav - (withdrawal syndrome) symptomy se projevují při 

absolutním či relativním vysazení substance po jejím předchozím opakovaném, 

prodlouţeném, excesivním uţívání. Nástup a průběh odvykacího stavu je časově 

omezený a vztahuje se k typu látky a velikosti dávek uţívaných před vysazením. 

Fyzické projevy se mohou lišit v závislosti na typu uţívané látky. Běţný je také 

výskyt psychických poruch (strach, deprese, poruchy spánku). Stav můţe být 

komplikován výskytem křečí. 

F1x4 odvykací stav s deliriem -  Delirium tremens je ţivot ohroţující stav 

typický pro stavy při vysazení alkoholu u těţce závislých jedinců. Typická triáda 

symptomů zahrnuje sníţené vědomí a zmatenost, mohutné halucinace (pacient 

často vidí zvířata) a třes.  Dále se mohou vyskytnut také bludy, poruchy spánku, 

časoprostorová dezorientace a emocionální poruchy (euforie, strach, agrese). Stav 

můţe být dále komplikován výskytem epileptických křečí. 

F1x5 psychotické poruchy - souhrn psychotických jevů dostavujících se 

bezprostředně po uţití psychoaktivní substance. Charakteristické jsou halucinace, 

nejčastěji sluchové (ale běţně postihují více smyslů), bludy, paranoidní myšlenky, 

psychomotorické poruchy a abnormální emocionální stavy od strachu aţ po 

euforii. 
6
 

Psychotické stavy způsobené psychoaktivními látkami jsou dále 

klasifikovány podle převládajících symptomů na schizofrenické stavy, stavy s  

bludy, s halucinacemi, polymorfní stavy, stavy depresivní, stavy manické a stavy 

smíšené. Zařazení opět odpovídá číslice na pátém místě v kódu. 

F1x6 anamnestický syndrom - stav charakterizovaný významným 

zhoršením paměti na nedávné i dřívější skutečnosti. Evidentní jsou poruchy 
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vnímání času a sníţená schopnost učení nových věcí. 
7
 Poruchy paměti nemusí 

být v poměru k ostatním kognitivním funkcím, které bývají relativně zachovány. 

F1x7 reziduální psychotické poruchy a poruchy s pozdním nástupem 

alkoholem nebo psychoaktivními látkami vyvolané poruchy emocionální, 

kognitivní, osobnostní a poruchy chování. Nástup poruchy by měl být v přímém 

vztahu s uţitím psychoaktivní látky. Změny pak přetrvávají za období, kdy se dá 

předpokládat jejich přímý vztah s uţitím psychoaktivní látky. Do této kategorie se 

zahrnuje „flashaback“, poruchy osobnosti a chování, residuální emociální 

poruchy, alkoholová demence, další perzistující kognitivní poruchy. 

F1x8 jiné duševní poruchy a poruchy chování 

F1x9 neurčené duševní poruchy a poruchy chování 
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2.3 ROZDĚLENÍ DROG 

Stejně jako existuje více definic pojmu samotného, jsou i drogy děleny  

podle různých kritérií. 

2.3.1 TVRDÉ A MĚKKÉ DROGY 

Jedná se o nejuţívanější a nejznámější dělení psychoaktivních substancí. 

Kritériem dělení je zde míra nebezpečí, které je s uţitím drogy spojeno. Hlavním 

rizikem je poškození duševního i fyzického zdraví. Se vzrůstající „tvrdostí“ drogy 

se zvyšuje i riziko společenské.
8
  

 

Tabulka č. 1: Rozdělení drog dle tvrdosti 

MÍRA RIZIKA „TVRDOST“  ZÁSTUPCI 

Vysoká Tvrdé Toluen, heroin, morfin, durman, 

crack, LSD 

Vysoká aţ 

střední 

Tvrdé Lysohlávky, kokain, pervitin 

Střední Tvrdé Alkohol, extáze, efedrin, kodein 

Relativně malá Měkké  Marihuana, hašiš, kokový čaj 

Prakticky bez 

rizika  

Měkké Káva, čaj 

 

V této klasifikaci se často neobjevuje tabák. Jeho zařazení mezi tvrdé 

drogy by bylo moţné jak z hlediska síly vytvářeného návyku, tak i na základě 

zdravotní rizik spojených s uţíváním této legální drogy. 

 

2.3.2 DĚLENÍ Z HLEDISKA LEGISLATIVY 

Zákony jsou odrazem kultury a morálního stavu společnosti. Jsou 

formovány na základě vývoje postojů a zvyklostí obyvatel státu. Proto mohou být 

na různém území zákony odlišné. S postupující globalizací však dochází k 

vzájemnému přibliţování civilizací a tím i obsahu těchto norem. 

Základním zákonem drogové problematiky v České republice je ZÁKON 

O NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH. Norma upravuje zacházení s omamnými a 

psychotropními látkami, které jsou taxativně uvedeny v přílohách 1-7 tohoto 

zákona. Dle §187 trestního zákona není postihováno samotné uţívání těchto drog, 

ale jejich výroba, drţení a prodej. Podle závaţnosti provinění je v České republice 

moţné uloţit trest aţ do výše 15 let odnětí svobody. 
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Ve Velké Británii jsou klíčovými zákony MISUSE OF DRUGS ACT 1971 a 

MISUSE OF DRUG REGULATIONS 2001. Zde se různé skupiny ilegálních 

drog dělí na tři kategorie. Třída A (LSD, heroin, kokain) jsou drogy 

nejnebezpečnější a jejich drţení se trestá vězením aţ na 7 let, distribuce látek 

z této skupiny můţe znamenat aţ doţivotní vězení. Drţení látek třídy B 

(amfetaminy, konopné drogy) můţe být v Británii potrestáno odnětím svobody aţ 

na 5 let, distribuce je sankcionována vězením aţ na 14 let. Horní hranicí trestu pro 

drţení drog ze skupiny C (tranqulizery, GBH) jsou dva roky vězení. Za distribuci 

je zde, stejně jako u třídy B, moţný trest odnětí svobody aţ na 14 let.
9
 

OSN rozděluje ve svých úmluvách omamné látky podle zdravotních rizik a 

terapeutické hodnoty do 4 seznamů (1961)
10

, psychotropní látky do 4 seznamů 

(1971)
11

 a prekurzory do 2 seznamů (1988).
12

 Tyto úmluvy mají charakter 

závazného doporučení. 

2.3.3 DĚLĚNÍ PODLE PŘEVLÁDAJÍCÍHO ÚČINKU 

Látky budivé - stimulancia   Jedná se o látky různé chemické struktury. 

Jejich hlavním účinkem je zvyšování psychomotorického tempa a udrţování 

bdělosti. Stimulace se můţe projevovat zlepšením nálady, potlačením únavy a 

pocitu hladu, celkovým zrychlením psychických procesů, zvýšenou schopností 

empatie a uvolněním zábran.
13

  Zrychlení myšlení (zvýšenou nabídkou asociací a 

výbavností paměti) je však provázeno sníţením přesnosti. Psychostimulancia 

vyvolávají úzkost, umocňují trému a mohou podněcovat agresivitu.
14

 

 Typickými zástupci jsou pervitin, amfetamin, kokain, dále do této skupiny 

patří extáze (budivý účinek převaţuje nad psychedelickým), nikotin a kofein. 

Látky tlumivé (narkotika) -  Hlavním důvodem zneuţívání této skupiny 

drog jsou mimořádně příjemné pocity, euforie, radost. Dále tyto látky tlumí 

bolest, navozují otupělost a ospalost. S tím souvisí neschopnost soustředění, 

apatie, útlum fyzické aktivity, letargie a zhoršení zraku.  

Halucinogeny (psychedelika) - Jejich účinky jsou značně nevyzpytatelné, 

závisející do jisté míry na okolnostech uţití látky. V příjemném prostředí je i stav 

po intoxikaci příjemný. V prostředí nepříjemném můţe uţití látky navodit děsivé 

stavy, noční můry (tzv. bad trip).  Psychedelika mohou vyvolat výrazné změny 

vnímání reality, rozostřené vidění, sytější barvy, zvláštní zvukové vjemy, chvění, 

neschopnost ovládat pohyby, výjimečně nevolnost, někdy neklid aţ agresivitu.  
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Skupina zahrnuje stovky látek dále dělitelných dle původu na rostlinné (mezkalin, 

durman, psilocybin), ţivočišné (bufetenin) a semisyntetické (LSD, PCP).
15

 

Z hlediska síly účinku a tím i nebezpečnosti se z této skupiny vydělují 

konopné drogy, které je moţno označit za slabé halucinogeny. 
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2.4 CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍCH SKUPIN NÁVYKOVÝCH 

LÁTEK 

2.4.1 Opiáty 

Opium je název pro látku, která se získá usušením šťávy vytékající 

z naříznutých makovic tropických odrůd máku. Jeho účinky byly známy jiţ 

několik tisíc let před naším letopočtem. Surové přípravky i samotné opium se po 

staletí uţívaly k tišení bolesti. V 15. století Paracelsus vyrobil přípravek 

luadanum, coţ bylo opium rozpuštěné v alkoholu. Přípravek slouţil k tišení 

bolestí všeho druhu. Ve středověku bylo opium běţně dostupné a uţívané stejně 

jako dnes alkohol nebo nikotin. V Británii se první snahy o regulaci obchodu 

s opiem objevily v 60. letech 19. století. Úplné potlačení volného prodeje opia 

v Británii bylo však dosaţeno aţ roku 1920
16

. 

Impulsem ke zkoumání sloţení opia na přelomu 18. a 19. století byly 

rozdíly v analgetické účinnosti jednotlivých vzorků opia. Výsledkem zkoumání 

byl bílý prášek izolovaný z opia Fridrichem Sertürnerem. Sloučenina dostala 

jméno morfin podle řeckého boha spánku Morfea. Roku 1874 skupina vědců 

v Londýně pozměněním molekuly přirozeného morfinu vyrobila a vyzkoušela 

sloučeninu příbuznou morfinu. O dvacet let později došla svými výzkumy firma 

Bayer k látce, která se později ukázala jako totoţná se sloučeninou testovanou 

v Londýně. Společnost látku uvedla na trh pod názvem heroin. Látka prokazovala 

vyšší analgetickou účinnost neţ morfin, ale jak se později ukázalo, měla mnohem 

vyšší schopnost vyvolávat návyk. Jiţ 4 roky po uvedení na trh byl heroin v mnoha 

zemích zákonem zakázán.
17

 

Opiáty jsou povaţovány (spolu s ředidly) za nejnebezpečnější skupinu 

drog vůbec. Jejich nebezpečnost spočívá v jejich vysokém „závislostním 

potenciálu“ a vysoké ceně denní dávky průměrného uţivatele, která vede v krátké 

době k antisociálnímu chování uţivatele. Dalším faktorem je nízká slučitelnost 

uţívání opiátu s běţným ţivotem a vysoké moţnosti předávkování. Riziko 

představuje i čistota drogy - na ulici se pohybuje od 5 do 90% a uţivatel si nikdy 

nemůţe být jist koncentrací heroinu v dávce, kterou si aplikuje.
18

 

 Hlavním důvodem zneuţívání opiátů je fakt, ţe napodobují účinek 

některých tzv. vnitřních opiátů. Tyto peptidy vzbuzují mimořádně příjemné pocity 

a fyziologicky se do těla uvolňují např. při pohlavním styku, při tělesné námaze, 
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radosti apod.
18

 Intoxikace opiáty se projevuje zklidněním a euforií, která víc neţ 

ostatní účinky podléhá toleranci, Hlavně u ţen se můţe vyskytnout dysforie 

spojená s nevolností, zvracením a neschopností koncentrace. 

Akutní intoxikace se projevuje nevolností, hučením v uších, pocitem tepla 

v obličeji a svěděním. Dýchání je povrchní, mióza přechází v konečném stádiu 

v mydriázu, dochází ke zvýšení somatických reflexů. Při chronickém zneuţívání 

je nejvíce postiţena oblast charakterových vlastností, intelekt bývá nepostiţen. 

Závislý jedinec je líný, ztrácí libido a potenci, můţe být depresivní, pravidlem 

bývají děsivé pseudohalucinace. Narušení ţivotosprávy vede ke kachexii. 

Oslabení imunitního systému se spolupodílí na častých infekcích.
19

 

V membránách nervových buněk existují různé typy receptorů pro látky 

typu opioidů. Kaţdý z těchto receptorů má různou skupinu účinků. μ-receptory 

vyvolávají analgezii, euforii a útlum dechu a jsou patrně hlavní příčinou závislosti 

na morfinu. Receptory κ a δ také ulevují od bolesti, ale κ-receptory rovněţ 

zklidňují. Stimulace κ-receptorů však obvykle nevede k návyku a dokonce můţe 

bránit tomu, aby morfin závislost vyvolal.
20

 σ-receptory se podílejí na působení 

některých psychotomimetik a na dysforii způsobené opiody. 

Podle poměru afinity a vnitřní aktivity se opioidy dělí na několik skupin: 

opioidní agonisté – mají silnou afinitu i vnitřní aktivitu, vyvolávají typické účinky 

opiátů (morfin, kodein) 

opiodní antagonisté – mají silnou afinitu ale nulovou vnitřní aktivitu. 

Blokují receptor a zabrání účinku jiného opioidu, proto se uţívají při léčbě 

předávkování (naloxon) 

částeční oplodní atomisté-antagonisté – váţou se na receptory, některé 

aktivují, jiné blokují (butorphanol, pentazocin) 

částeční oplodní antagonisté – mají pevnou vazbu na receptor, ale slabou 

vnitřní aktivitu (buprenorfin)
18

 

Účinky opioidů na CNS se projevují celkovým útlumem. Potlačeny jsou  

percepční a lokalizační i psychická a emocionální sloţka bolesti, dostavuje se 

euforie a zklidnění aţ ospalost. Dochází k útlumu dýchacího centra, můţe dojít i 

k zástavě dechu. Opioidy tlumí centrum pro kašel, dráţdí chemorecepční zónu pro 

zvracení, vyvolávají miózu a centrálně sniţují tělesnou teplotu.
21

  

Jiným problémem morfinu je, ţe v některých skupinách ţírných buněk 

vyvolává uvolnění histaminu do krve. Histamin můţe sniţovat krevní tlak, 
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způsobuje stahy svalů dýchacích cest a sniţuje tak přísun vzduch do plic. 

Důsledkem je aţ astmatický záchvat.
22

 Histamin je také hlavním nositelem 

alergické reakce. Opiáty způsobují zánětlivý efekt, který se projevuje 

zčervenáním, pocitem horka, svěděním a pocením.
23

 Sníţená pohyblivost 

hladkého svalstva řasinkového epitelu bývá příčinou častých pneumonií.
21

 

 Morfin potlačuje stahy hladkého svalstva ţaludku a střeva. Tím se 

zpomaluje posunování obsahu a vzniká zácpa. Mechanismem je zde blokování 

uvolnění acetylcholinu, který kontrakce střevních svalů vyvolává.
22

 

Závislost na opiátech se rozvíjí jiţ po několika týdnech nebo nejpozději po 

několika měsících uţívání. Psychická sloţka závislosti se projevuje ztrátou 

kontroly nad uţíváním a cravingem. Somatickou součástí je vzestup tolerance a 

tím i potřeba stále vyšších dávek. Pravidelní dlouhodobí uţivatelé se dostávají na 

dávky, které jsou mnohonásobkem smrtelné dávky pro prvouţivatele. Důleţitý 

z tohoto hlediska je fakt, ţe při abstinenci opiátů rychle klesá tolerance a dávka, 

která byla před odvyknutím běţná, se stává smrtelnou.  

Hlavními příznaky odvykacího stavu jsou zrcadlové účinky opiátů. 

V lehčích případech se projevují hlavně příznaky na úrovni GIT, dále neklid a 

nespavost. V těţších případech je reakce bouřlivá – pocení, zvýšení teploty, 

mydriasa, pokles krevního tlaku, úporná nespavost, poruchy řeči, třesy, 

nechutenství a dehydratace. Můţe dojít i ke kolapsu a úmrtí.
21

 

Opium – název pochází z řeckého „ópos“ – šťáva. Tato šťáva vytékající 

z naříznutých makovic na vzduchu tuhne a mění barvu na tmavohnědou. V tomto 

stádiu obsahuje opium 10 aţ 15% morfinu. Další úprava spočívá 

v několikahodinovém vaření a zahušťování roztoku aţ do vzniku lepkavé pasty
24

.  

Typickým způsobem zneuţívání opia bylo a je pojídání, pití a kouření z dýmek. 

Na českém trhu se objevuje jako příměs hašiše, coţ výrazně zvyšuje nebezpečnost 

této konopné drogy. Nejčastěji je opium vyuţíváno jako surovina pro výrobu 

dalších drog. 

Heroin - patří mezi polosyntetické deriváty morfinu. Název vznikl 

z původního německého názvu „heroisch“ – silný. Zpočátku byl heroin 

povaţován za lék s nulovým rizikem vzniku závislosti a uţíval se i jako lék 

závislosti na morfinu. Chemicky se jedná o diacetylmorfin. Acetylace morfinu 

zlepšila rozpustnost molekuly v tucích a tím usnadnila průnik hematoencefalickou 
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barierou. Acetylové skupiny jsou v organismu rychle odštěpeny a vlastní účinek je 

zprostředkován morfinem.
26

  

Nejčastější a nejrizikovější je aplikace nitroţilní. Dalšími moţnými 

způsoby aplikace heroinu jsou šňupání, kouření a inhalace z hliníkové fólie. Tyto 

aplikační cesty jsou praktikovány hlavně začínajícími uţivateli, kteří však brzo 

přecházejí k aplikaci nitroţilní. Obvyklá počáteční dávka je do 100mg se 

zvyšováním tolerance stoupá na více neţ 1 gram. Mezi dávkou vyvolávající 

intoxikaci a smrtelnou dávkou je u heroinu velmi malé rozpětí, které se s nárůstem 

tolerance ještě zuţuje.
25

 

Poločas eliminace heroinu je asi 3 - 20 minut. Heroin se vylučuje močí. Aţ 

80% můţe být vyloučeno do 24 hodin a metabolity mohou být detekovány z moči 

aţ 3 dny po poslední dávce, z krve 1 aţ 2 dny. Relativně krátký eliminační 

poločas má za následek zkracování doby mezi jednotlivými aplikacemi při rozvoji 

závislosti (závislý narkoman si aplikuje látku ve 2 - 4 denních dávkách a pokud k 

uţití do určité doby nedojde, dochází k rozvoji odvykacího stavu).
26

 

Odvykací stav nastupuje jiţ za 6 hodin od uţití poslední dávky a jeho 

projevy odpovídají průběhu odvykacího stavu u ostatních opiátů (pocení, 

malátnost, úzkost, deprese, slzení, poruchy spánku atd.). 

Mezinárodně je heroin kontrolován podle Jednotné Úmluvy o omamných 

látkách. V ČR podléhá v souladu s touto konvencí ustanovením Zákona č. 

167/1998 Sb. o návykových látkách.
27

 U nás, stejně jako v mnoha jiných státech, 

je výroba, drţení a prodej heroinu nelegální, ale například ve Velké Británii je pod 

jménem diamorphine k dostání na lékařský předpis. 

V roce 1994 zahájilo Švýcarsko program předpisování heroinu pro 

narkomany, kteří se nehodí pro odvykací programy - například z důvodu 

opakovaného selhání odvykací kůry. Cílem je uchránit zdraví závislých před 

nebezpečím hrozícím z nízké kvality pouličního heroinu. Dalším důvodem je 

sníţení kriminality související s drogami a navíc je pro závislé snadnější sehnat a 

udrţet si placené zaměstnání. Program začal v roce 1994 se 340 závislými a 

později byl rozšířen na 1000 uţivatelů po té, co lékařské a sociální studie 

doporučily pokračování programu. Lidem je předepsáno aplikovat si heroin v 

místě, kde si jej koupí (speciální místnosti, lékárny) za přibliţně 11 € za jednu 

dávku.
28

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko
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Heroin se na trhu vyskytuje ve dvou variantách hnědý heroin („brown 

sugar“), který se před nitroţilním uţíváním musí ještě upravit přidáním kyseliny, 

lépe se ale kouří a ţhaví. Jedná se o specificky českou drogu připravovanou 

v domácích laboratořích z léčiv obsahujících kodein. Bílý heroin (white powder), 

který se podobá mouce, dá se po rozpuštění přímo vstřikovat do tělního oběhu, 

kouřit se ale nedá.
29

 

Metadon - patří mezi syntetické opioidy, chemicky není odvozen od 

morfinu. Poprvé ho syntetizovali roku 1937 němečtí vědci, kdyţ se snaţili nalézt 

analgetikum, které by bylo snadněji pouţitelné během operací a bylo by méně 

návykové. Metadon jako agonista morfinových receptorů je díky velmi pomalému 

nástupu účinku doprovázenému jen minimálním pocitem euforie má niţší 

potenciál závislosti neţ heroin. 

Jeho elminační poločas je 25 hodin, coţ umoţňuje při substituční léčbě 

bezpečnou aplikaci jednou denně. U nás je podáván nejčastěji perorálně, 

v zahraničí je rozšířena i injekční aplikace.
30

 Úvodní dávka substitučního 

preparátu se stanoví podle mnoţství opioidů, které pacient přijímal před 

zařazením do programu, a to dávkou 5-10 mg u pacientů s niţší tolerancí aţ 

k dávce 20-40 mg u pacientů s vysokou tolerancí. Dávka se postupně zvyšuje o 5 

aţ 10 mg na individuální udrţovací dávku. Ta se můţe pohybovat někdy i nad 

100 mg, neměla by však překročit 130 mg.
31

 

2.4.2 Psychostimulancia 

Ţvýkání listů koky je doloţeno jiţ 3000 let př.n.l. Ve 14. století byly Inky 

zakládány a obhospodařovány kokové plantáţe. Do Evropy se první zprávy 

dostaly prostřednictvím španělských kolonizátorů. Katoličtí misionáři se od 

počátku neúspěšně snaţili pěstování koky zakázat. Roku 1855 byl z koky poprvé 

izolován kokain a na konci 19. století byl uţíván  jako lék proti kašli, anestetikum 

a jako antidepresivum. Začátkem 20. století se objevily první zmínky o zneuţívání 

kokainu a roku 1914 byl v USA zakázán. V průběhu první světové války byl 

zakázán i v Evropě. Uţívání kokainu dosáhlo vrcholu v 70. letech především v 

USA, kdy se hovoří o tzv. „kokainové epidemii“.
33

  

Amfetamin byl poprvé syntetizován roku 1887  z efedrinu. Značné 

popularitě se těšil ve 30. letech 20. století v Japonsku, v 60. letech v západní 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1937
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Operace
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Evropě a od objevení metamfetaminu v 90. letech představuje jeho výroba jeden 

z největších problémů v USA.
33

 

Mechanizmus působení stimulancií spočívá ve vzestupu koncentrace 

monoaminů (dopamin, noradrenalin, serotonin) v synaptické štěrbině. A to jak 

jejich zvýšeným vylučováním, tak i sníţením zpětného vychytávání (reuptake). 

Dále inhibují biotransformaci monoaminů (inhibice MAO) a podílejí se na vzniku 

falešného mediátoru, čímţ dochází  k přímé stimulaci postsynaptického 

receptoru.
32

 

Hlavním akutním účinkem stimulancií je zlepšení nálady, potlačení pocitu 

únavy  a chuti k jídlu. Jsou uţívány především k vyvolání pocitu euforie a 

uvolnění zábran. Prvotní efekt stimulancií je ve většině případů výrazný a 

příjemný. Nepříjemná je jejich anxiogenita a ztráta sebereflexe, ze které plyne 

přeceňování vlastních psychosomatických moţností. Stimulací sympatiku 

způsobují zvýšení krevního tlaku, tepové frekvence, bronchodilataci atd.
32

 

Uţívání stimulancií představuje zátěţ pro celý organismus, hlavně pro 

kardiovaskulární systém. Zvyšuje se riziko srdečních i mozkových příhod. 

Zvýšený výkon a sníţená chuť k jídlu vede k rychlé ztrátě hmotnosti (aţ 10kg za 

měsíc). Návrat k původní hmotnosti je po krátkodobém uţívání stejně rychlý jako 

její úbytek.
14

 

Při častém a déletrvajícím uţívání dochází u kaţdého konzumenta ke 

změnám psychiky. Vyvíjí se toxická psychóza. Ta můţe být vyvolána i jedinou 

vysokou dávkou
14

. Paranoidní či paranoidně-halucinatorní stav se slangově mezi 

narkomany nazývá „stíha“. Psychóza se rozvíjí pozvolna, začíná senzitivní 

vztahovačností. Narkoman nabývá přesvědčení, ţe v jeho okolí dochází 

k podivným jevům: okolí ho neustále sleduje, snaţí se ho ošálit, podvést či zabít. 

Tyto pocity se neustále prohlubují a stále častěji jsou doprovázeny halucinacemi 

v podobě démonických hlasů apod.
33

 

Klinický obraz je často neodlišitelný od schizofrenie. V případě ztráty 

kontaktu s realitou, přítomnosti suicidálních myšlenek a halucinací je nezbytná 

hospitalizace.Toxická psychóza velmi dobře reaguje na antipsychotickou léčbu a 

po léčbě odezní bez rezidua.
14

 

Rizik souvisejících s uţíváním stimulancií je celá řada. Největší z nich (a 

týkající se hlavně pervitinu) je důsledkem nedokonalé výroby. Pouţitím 

nekvalitních prekursorů a ředících příměsí a jejich neodborným zpracováním 
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dochází ke vzniku produktu, u kterého není jistá koncentrace obsaţené drogy. To 

velmi často vede spolu se vznikem tolerance a nutnosti zvyšování dávek 

k předávkování a smrti.  Navíc se v droze mohou  vyskytovat látky poškozující 

zdraví často více neţ samotný pervitin.
33

 

Zatímco rychlý vznik psychické závislosti, vyznačující se zejména 

cravingem, je při uţívání psychostimulantů nesporný, v otázce závislosti 

somatické mezi odborníky shoda nepanuje. Některé zdroje uvádějí, ţe k vyvolání 

somatické závislosti nedochází vůbec
14

, jiné hovoří o fyzické závislosti méně 

vyjádřené, ale provázené rozvojem tolerance.
33

 Psychická závislost na kokainu a 

pervitinu je povaţována za jednu z nejsilnějších. 

Další rizika uţívání látek této skupiny souvisí s problémovým uţíváním, 

tedy s rizikovou aplikační cestou. Kromě infekčních nemocí přenášených sdílením 

injekčních jehel je zde zvýšené riziko embolií, zánětů ţil apod. 

Kokain je bílá, práškovitá, krystalická látka rozpustná ve vodě. Jedná se o 

tropanový alkaloid  získávaný z listu jihoamerického keře koka pravá.
34

 

Původním a tradičním způsobem uţívání kokainu je ţvýkání kokových listů. 

Kokain prostupuje všemi sliznicemi, proto je nejčastějším způsobem aplikace 

inhalace („šňupání“) Někdy se vtírá do sliznic pohlavních orgánů jako 

afrodisiakum, méně často se uţívá i injekčně.
35

 

Mechanismus působení kokainu spočívá v dočasném zvýšení hladiny 

serotoninu a dopaminu, jejichţ hladina po odeznění účinku klesá pod původní 

úroveň
34

. Nástup účinků kokainu je rychlý, doba závisí na formě podání (po 

injekční aplikaci nastupují účinky jiţ do 3 minut.
34

 Tělesně se projeví vzestupem 

krevního tlaku, zrychlením pulsu, rozšířením zornic, pocením, bledostí a 

nevolností. Při prvním uţití mohou být pocity i nepříjemné. Teprve opakované 

uţití vede k euforii. Účinky trvají poměrně krátce a začínají ustupovat jiţ po 30 

minutách. Eliminační poločas je 0,7 – 1,5 hodiny. Moţnost detekce v moči je jen 

asi 3 – 6 hodin, metabolity jsou zachytitelné do 3 dnů.
36

 

Kokainista je veselý, druţný, má halucinace příjemného obsahu, dostavuje 

se touha po pohybu a zvýšeném výkonu. Na první pohled je patrný přebytek 

energie, hyperaktivita aţ agitovaný neklid.. Dostavuje se euforie, nápadné jsou 

poruchy chování a vymizení zábran. U obou pohlaví dochází k nárůstu sexuální 

apetence, u muţů je však často provázena poklesem potence. Kokain je silné 

anorektikum. Uţívání vede k viditelně nezdravé hubenosti a podvýţivě.
14

 



 

 

- 27 - 

Dlouhodobé uţívání, chronická intoxikace, vede k vzestupu tolerance 

k euforizujícím účinkům. Současně se objevují stavy úzkosti, panické ataky, 

běţné jsou psychotické epizody paranoidního charakteru. Časté jsou halucinace, 

při kterých má postiţený dojem, ţe je napaden hmyzem.
36

 Dlouhodobé šňupání 

vede k poškození aţ nekrózám nosní sliznice, postiţení či ztráta čichu je 

pravidlem.
14

 

Těţká otrava je provázena výskytem křečí, stoupá tělesná teplota a slábne 

krevní oběh. Otrávený nakonec kolabuje a umírá v důsledku ochrnutí dýchacího 

centra. Jako první nefarmakologická pomoc se při otravě doporučuje zklidnit puls 

(ledové obklady krku) a podání mléka k neutralizaci účinků stimulancia.
14

 

Závislost na kokainu je některými autory povaţována za vůbec nejsilnější. 

Odvykání, které nebývá nutné podporovat farmakologickou léčbou, probíhá ve 

třech fázích. První fáze, bezprostředně po vysazení, je provázena silnou únavou, 

často několikadenním spánkem, přerušovaným epizodami bdělosti se silným 

hladem a příjmem velkého mnoţství potravy. Dostavuje se deprese, úzkost, někdy 

aţ sebevraţedné myšlenky. Ve druhé fázi, kdy uţ je abstinující odpočinutý a 

nasycený, pociťuje silnou touhu po droze. Často v této fázi dochází k relapsům. 

Přetrvávají deprese, vyskytuje se podráţděnost, někdy se přidávají poruchy 

spánku. Druhá fáze trvá dny aţ týdny a po ní nastává období mírnějších potíţí, 

odeznívání depresí a slábnutí touhy po droze, i kdyţ se někdy vyskytuje 

v mimořádné síle. Třetí období můţe trvat několik týdnů aţ měsíců.
14

 

 Jeden z odlišných přístupů k léčení návyku představuje podávání 

„vakcíny“ proti kokainu. Vakcína se vytváří tak, ţe se imunitní systém pokusného 

zvířete naučí rozpoznávat kokain a začne produkovat protilátky, které se váţou na 

molekulu kokainu. Jejich schopnost odstraňovat kokain z krve se dá vyuţít pro 

léčbu kokainistů. 

V současnosti se zkoumá schopnost látek blokujících dopaminové D2-

receptory. Jejich schopnost zabránit vzniku návyku na kokain byla jiţ u zvířat 

prokázána.
37

 

Zneuţívání kokainu postihuje epidemicky především USA a Kanadu, 

popularita kokainu stoupá také v Británii. Kontinentální Evropa není příliš 

zasaţena. V České republice je kokain stejně jako ve většině zemí střední Evropy 

okrajovou drogou. Jednou z příčin je pravděpodobně vysoká cena drogy. Podle 

statistiky Ministerstva vnitra z roku 2005 se cena 1g kokainu při pouličním 
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prodeji pohybovala mezi 1500 a 3000 Kč.
34

 Současná cena se pohybuje od 600 do 

2000Kč. Přitom denní dávka závislých jedinců dosahuje aţ 30g. 

Variantou kokainu je crack. Jedná se o volnou bázi kokainu, vzniklou jeho 

tepelnou úpravou s alkalickým činidlem (nejčastěji sodou, ale pouţívá se i vápno 

nebo prášek do pečiva).
38

 Přesto ţe je crack cenově přístupnější, jeho účinky jsou 

však intenzivnější. Rozdílný je způsob aplikace – crack se na rozdíl od kokainu 

kouří (často ve směsi s tabákem či marihuanou). Odtud pochází i jeho název, 

protoţe při zahříváni krystalků cracku dochází k miniaturním explozím. 

 Budivé aminy neboli amfetaminy představují prototyp stimulačních látek.  

 Hlavním a ve světě nejrozšířenějším zástupcem je amfetamin, který byl 

syntetizován roku 1897. Ve 30. letech 20.století byl amfetamin vyuţíván k léčbě 

narkolepsie, od padesátých let se amfetaminy uţívaly jako hlavní sloţka 

anorektik. Dalším vyuţitím je léčba dětské hyperkineze.  

Amfetaminy se objevují v nejrůznějších formách a aplikují se různými 

způsoby – šňupání, injekce, kapsle.
39

 Jednotlivá dávka obsahuje 5 aţ 20mg drogy. 

Celková denní dávka přibliţně 20 aţ 40mg. Zvláště škodlivý způsob uţívání 

amfetaminu je podávání jednotlivých dávek opakovaně v intervalu 1 aţ 2 hodin aţ 

do úplného vyčerpání.
40

 

 Amfetaminy se dobře absorbují z GIT a snadno pronikají 

hematoecefalickou barierou. Dobře se absorbují také nosní sliznicí. Jejich 

biologický poločas je 12 aţ 34 hodin. Stav euforie můţe trvat 8 aţ 24 hodin. 

Amfetamin je z těla vylučován močí. Mechanismus účinku je podobně jako u 

jiných stimulantů dán dočasným zvýšením koncentrace monoaminů jak v CNS tak 

i na periferii. Amfetamin prostřednictvím inhibice MAO brzdí degradaci 

monoaminů.
40

 

Projevy akutní i chronické intoxikace jsou podobné jako u ostatních 

psychostimulancií. 

 Metamfetamin neboli pervitin v čisté formě má podobu 

mikrokrystalického prášku bez zápachu, hořké chuti. Na černém trhu je často 

zbarven do ţluta či do fialova, protoţe obsahuje zbytky látek pouţívaných při 

domácí výrobě. Pervitin se aplikuje perorálně, injekčně nebo šňupáním. Běţná 

dávka se pohybuje mezi 50 a 250mg. Nejvyšší terapeutická dávka je přitom 3krát 

menší neţ 50mg. Účinek po i.v. aplikaci se dostavuje ihned, u šňupání do pěti aţ 

deseti minut. Po perorálním uţití do jedné hodiny. Hlaví příznaky intoxikace mizí 
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po 8 aţ 24 hodinách. Z těla se vylučuje močí v nezměněné podobě po řadu dní. 

V moči je průkazný aţ 14 dní. 

Účinky jsou patrné na motorických i psychických funkcích. Uvolňuje 

v těle zásoby energie, zvyšuje výkonnost organismu, navozuje stereotypní 

chování, navozuje motorický neklid. Zvyšuje krevní tlak a tep, stoupá dechová 

frekvence. 

Myšlení se urychluje na úkor kvality, zvyšuje se pozornost a 

soustředěnost. Nastupuje euforie, zvyšuje se schopnost empatie, sebejistota a 

rozhodnost,  mizí zábrany. Intoxikovaný nemá potřebu spánku. Po odeznění 

účinku se dostavuje fáze deprese s pocitem hlubokého vyčerpání a celkovou 

skleslostí.
15

 

Na univerzitě v Torontu byla provedena studie na myších. Můţe vysvětlit, 

jak metamfetamin (pervitin) způsobuje poškození mozku, a to ještě i poté, co byly 

metabolity metamfetaminu vyloučeny z těla. K poškození buněk dochází 

působením vysoce reaktivních volných radikálů. Podle studie hraje v konverzi 

amfetaminů na volné radikály hlavní roli enzym prostaglandin H syntáza (PHS). 

Výskyt volných radikálů v mozku je dáván do souvislosti s neurodegenerativními 

onemocněními typu Alzheimerovy nemoci a Parkinsonovy nemoci. Míru platnosti 

těchto poznatků pro člověka ukáţe další výzkum.
41

 

Často uţívané spojení „česká droga“ neznamená, ţe by byl pervitin 

českým vynálezem. Byl syntetizován jiţ roku 1888 v Japonsku. Během druhé 

světové války byl uţíván japonskými sebevraţednými piloty kamikadze a 

německá armáda podávala metamfetamin svým parašutistům.  

Za českou specialitu je tedy pervitin povaţován především díky jeho 

značné popularitě v České republice. Pervitin je zde příčinou více neţ poloviny 

z počtu všech léčení závislosti na nealkoholických drogách. Předávkování 

pervitinem se podílí zhruba z 35% na celkové drogové úmrtnosti v ČR.
42

 Na této 

skutečnosti se podílí několik příčin. Je to dlouhá tradice zneuţívání pervitinu 

v ČR (v polovině 70. let byl vyvinut postup přípravy pervitinu z tehdy běţně 

dostupných látek). Právě jednoduchost domácí přípravy a stále ještě volně 

přístupné suroviny jsou dalšími  faktory podílejícími se na častém zneuţívání 

pervitinu v ČR. 
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2.4.3 Taneční drogy 

Pod označením  „taneční droga“ se nejčastěji rozumí extáze (ecstasy), coţ 

je označení pro MDMA (metylen-dioxymetamfetamin). V širším smyslu bývá 

vztahováno ještě na tři příbuzné sloučeniny (MDA, MDEA a MBDB).
37

 

Poprvé byla vyrobena v roce 1912, nenalezla však uplatnění neţ ji v 70. 

letech začali uţívat psychiatři. Zjistilo se, ţe MDMA usnadňuje komunikaci 

s nemocnými a odstraňuje u nich zábrany při svěřování se se svými 

nejvnitřnějšími myšlenkami a úzkostmi. K prvnímu zákazu nemedicinského 

uţívání MDMA bylo přistoupeno ve druhé polovině 70.let ve Velké Británii.
37

 

Dnes je tato látka zneuţívána hlavně mladými lidmi při koncertech a tanečních 

zábavách. Na trhu se extáze objevuje ve formě tablet různé barvy často 

opatřených značkou ne zcela jasného významu.  

Extáze se chemicky řadí mezi amfetaminové drogy, účinkem však spadá 

na pomezí mezi stimulanty a halucinogeny. Hlavními důvody pro uţívání „taneční 

drogy“ jsou její povzbuzující účinky, umoţňující extrémní fyzickou aktivitu typu 

mnohahodinového tance, a potlačující vnímání pocitu hladu, ţízně a/nebo horka 

(coţ představuje jejich největší nebezpečí).  Empatogenní účinky navozují pocity 

vcítění, přátelskosti a sdílení a  halucinogenní účinky zkreslují vnímání barev, 

zvuků atd.
43

 

Některé zdroje uvádějí, ţe při dlouhodobém uţívání extáze dochází 

k poškození buněk produkujících serotonin, který hraje důleţitou roli při regulaci 

nálady, bolesti, učení a paměti.
44

 V roce 2003 však byly časopisem Science 

Magazine výsledky předchozího výzkumu staţeny, protoţe v průběhu pokusu 

došlo k závaţným chybám (místo MDMA byl podáván amfetamin)
45

 

Největší rizika spojená s uţíváním extáze tak představují: 

 paradoxní efekt, kdy místo ke kýţeným pocitům dojde ke zmatenosti, 

desorientaci, úzkostnosti, návalům paniky a depresi  

 dehydratace a přehřátí díky extenzivnímu tančení a nedostatečnému 

příjmu tekutin; právě tento mechanismus byl příčinou několika set 

„úmrtí ve spojitosti s ecstasy,“ popsaných v zemích EU. Na druhou 

stranu MDMA zasahuje do sekrece antidiuretického hormonu. 

Nadměrné pití čisté vody pak můţe vést aţ k intoxikaci vodou, která 

jiţ byla rovněţ příčinou mnoha úmrtí.
50
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 záměna tablety za jinou sloučeninu s potenciálně smrtelnými účinky 

 vysoké riziko dopravní nehody při řízení motorových vozidel  

 zvýšená pravděpodobnost rizikového sexu  

 vzácná – ale moţná – poškození jater a kostní dřeně  

 nepříjemný „dojezd,“ provázený skleslostí aţ depresí, nespavostí a 

podráţděností; ta můţe v některých případech trvat aţ několik dní.
43

  

2.4.4 Halucinogeny 

Skupina halucinogenů zahrnuje velké mnoţství přírodních látek, které  

byly pouţívány od dávnověku při rituálních náboţenských obřadech. Mnoho látek 

této skupiny bylo naopak syntetizováno nebo izolováno teprve ve 20. století. 

Nejznámější je asi LSD (1938) a MDMA - Ecstasy (1912).
46

 

V polovině 20. století se halucinogeny staly objektem širokého zájmu v 

západním světě. Byly zkoumány za účelem léčby depresí, posttraumatických 

stresových poruch, obsedantně kompulzivních poruch, alkoholismu, závislosti na 

opiátech a bolestí hlavy a jiných nemocí. Existovaly také málo úspěšné pokusy na 

pouţití jako pomůcky při vyslýchání. 

Halucinogeny jsou také vyuţívány jako prostředek ke zvýšení kreativity, 

osobnímu vývoji a „rozšíření mysli“. Uţívání psychedelických látek bylo jedním 

z hlavní prvků proti-kultury 60. let, kdy byly spojovány s různými politickými 

tendencemi, atmosférou rebelství a mezigeneračními spory.
47

 

Do skupiny halucinogenních drog patří několik stovek různých látek. 

Obecně je lze rozdělit do tří základních skupin: 

 přírodní halucinogenní drogy rostlinného původu a z hub (např. 

mezkalin, durman, psilocybin atd.)  

 přírodní halucinogenní drogy ţivočišného původu (např. bufetenin) 

 semisyntetické a syntetické, tj. poloumělé a umělé halucinogenní 

drogy (např. LSD a PCP – „andělský prach“)
48

 

 Halucinogeny nepatří mezi rekreační drogy.Vyznačují se předem 

nevypočitatelným efektem. Průběh intoxikace závisí do značné míry na osobnosti 

uţivatele a zevních podmínkách při intoxikaci. Relativní bezpečnost při intoxikaci 

můţe zajistit školený průvodce, šaman, případně psycholog či psychiatr při 

terapeutických intoxikacích.
46
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Z hlediska účinku je moţné dělit halucinogeny na psychedelika, disociační 

drogy a delirogeny. 

Psychedelika  Název je odvozen z řeckého psyché - duše, mysl + delos -  

manifest, zjevnost. Vychází z toho, ţe tyto látky zjevují skryté ale reálné aspekty 

mysli. Uţívá se pro mysl měnící látky jako je LSD, psilocybin, DMT, mezkalin a 

DOM. Hlavní přírodní zdroje jsou psilocybinové houby, ayahuasca, peyotl, kaktus 

San Pedro a semena některých rostlin z čeledi svlačcovité. Mnoho diskuzí se vede 

nejen o přirozenosti a účincích ale také o jejich efektech. Podle jedné z teorií tyto 

látky vyřazují „filtrační“ mechanismy mozku , tento efekt je nazýván „expanze 

mysli“ a „rozšíření vědomí“. 

Mnoho drog jako konopí a extáze, které lze klasifikovat jako 

psychedelické (zvláště ve vysokých dávkách), přesto ale nejsou povaţovány za 

pravá psychedelika, protoţe jejich ostatní efekty bývají podobné účinkům sedativ. 

Mimo to tyto drogy nepůsobí na serotinové receptory. 

 Nástup bývá doprovázen pocity mírného chvění, neschopnosti ovládat 

pohyby, někdy pocity závratě či nevolnosti. Jen velmi výjimečně 

dochází k výraznější nevolnosti aţ pocitům zvracení. Ve druhé fázi 

dochází k výrazným změnám psychiky: 

 Emoční proţívání - euforická nebo depresivní nálada, která můţe být 

provázena úzkostí a panikou. 

 Vnímání - poruchy ve vnímání časoprostoru, čas běţí rychleji nebo 

naopak pomaleji, špatný odhad vzdáleností, změněné vnímání tvarů, 

pocity derealizace, při vyšších dávkách se dostavují halucinace. 

 Myšlení - bludné interpretace reality, sníţení kritičnosti, soudnosti, 

přeceňování vlastních schopností. 

 Chování a jednání - nápadně abnormální, úzkost můţe vést 

k agresivitě, hyperaktivita, ztuhlost.
49

 

Psychedelické účinky se mohou měnit v závislosti na dávkování a 

prostředí. Rozsah „tripu“, určený látkou, můţe být krátký a intenzivní nebo 

zdlouhavý. Psychedelika mohou působit ve velmi nízkých dávkách (LSD) nebo 

také poměrně velkých (mezkalin). Některé mohou působit na jediný smysl 

(sluchový halucinogen DIPT) jiné působí obecně. Některé jsou vhodnější pro 

samotářské zkušenosti, ale ostatní zvyšují empatii. Mnoho psychedelik (LSD, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/LSD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezkalin
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=DOM_%28droga%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psilocybin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ayahuasca
http://cs.wikipedia.org/wiki/Peyotl
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Pedro_%28kaktus%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Svla%C4%8Dcovit%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konop%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ext%C3%A1ze_%28droga%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sedativum
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Serotin&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=DIPT&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Empatie


 

 

- 33 - 

mezkalin, psilocibyn a mnoho jiných) není toxických, proto se nimi nelze otrávit, 

ani běţně předávkovat.
47

 

LSD Účinná látka – diethylamid kyseliny lysergové –musí být vázána na 

látku jinou (matrici). Stejně jako u jiných nelegálně vyráběných drog i u LSD 

zaznamenáváme velké mnoţství různých dalších příměsí a nečistot. 

LSD působí na 5-HT receptory a v různých částech mozku je buď aktivuje 

nebo blokuje. Tím dochází ke zmatku v informačních drahách. Typický je 

výraznější sklon k ornamentalizaci, běţné objekty se mohou jevit jako velice 

zkreslené obrazy. Častý je výskyt barevných kaleidoskopických obrazců. Lidé 

uţívajíc LSD pak mohou tvrdit, ţe „slyší barvy“ nebo „vidí zvuky“ Nastávají 

poruchy myšlení i chápání. U niţších dávek je charakteristický výskyt iluzí a 

pseudohalucinací, mnohé z účinků LSD připomínají halucinace nemocných 

schizofrenií a to dalo vznik hypotéze, ţe schizofrenie je způsobena nějakou látkou 

podobnou  LSD vznikající v mozku. Zásadním rozdílem však je, ţe lidé po poţití 

LSD jsou si vědomi své situace, zatímco schizofrenici jsou přesvědčeni, ţe jejich 

pocity a zkušenosti jsou zcela reálné.
50

 V drtivé většině případů je intoxikace 

doprovázena pocity mírné euforie, dobrou náladou, někdy přechází aţ v nabuzený 

aţ extatický stav.
48

 

Na našem černém trhu se LSD vyskytuje ve formě tripů či krystalů. 

V prvním případě se jedná o malé papírové čtverečky s potiskem zobrazujícím 

různé symboly (ty jsou uţivateli spojovány s určitou klasifikací kvality), ve 

druhém pak o malé granulky tmavomodré či zelené barvy, připomínající umělé 

hnojivo. Obě formy se uţívají perorálně, postupným rozpuštěním v ústech pod 

jazykem. 

Neţádoucí účinky LSD (spolu s halucinacemi) zahrnují zvýšenou úzkost, 

roztěkanost aţ zmatenost,  dezorientaci, paranoidní pocity („bad trips“ – špatné 

tripy) a zvýšené riziko úrazu v důsledku změny vnímání a emocí. Somatické 

účinky jsou většinou slabé, mohou zahrnovat rozšířené zorničky, sníţenou 

tělesnou teplotu, pocity na zvracení a zvracení, silné pocení a zrychlení srdečního 

rytmu. Droga je povaţována za schopnou precipitovat emoční nestabilitu a 

vyvolat post-halucinogenní poruchy vnímání („flešbeky“ – flashbacks), které 

mohou trvat vteřiny, dny nebo i měsíce. Na účinky LSD se rychle vyvíjí tolerance, 

která ale mizí po přerušení uţívání. Při opakovaném uţívání nejsou 

zaznamenávány abstinenční příznaky ani fyzická závislost.
51
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Psilocybin je psychicky velmi aktivní látkou obsaţenou v houbách rodu 

lysohlávek. Ty se běţně vyskytují na velké části území ČR. 

Pouţívání magických hub má ve Střední Americe nepochybně dlouhou 

tradici. Důkazy naznačují, ţe houbový kult byl rozšířený v severozápadní části 

Mexika jiţ od 1.stol.př.n.l. aţ do 3.-4.stol.n.l. V Guatemale našli archeologové 

2200 let staré miniaturní kamenné sošky hub. Do dnešní doby se podařilo objevit 

více neţ 200 kamenných sošek, z nichţ nejstarší pochází z prvního tisíciletí před 

naším letopočtem. I kdyţ účel těchto "kamenných hub" není zcela jasný, přesto 

vypovídají o dlouhé tradici a vysoké kultivovanosti pouţívání halucinogenních 

hub.
52

 

Účinky psilocybinu a LSD jsou si vzájemně velmi podobné. U lysohlávek 

bývají tělesné příznaky výraznější, často spojeny s mírným třesem a neklidem, 

doprovázeným zvýšením tlaku krve a zrychlením tepu. Výjimečně stav můţe 

přejít do výrazně neklidného aţ agresivního jednání. Celková délka intoxikace se 

v závislosti na poţité dávce pohybuje mezi 4-8 hodinami, jen výjimečně déle.
53

 

Největší nebezpečí psilocybinových hub spočívá v riziku neuváţených 

ukvapených rozhodnutí, které mohou být příčinou různých zranění aţ smrti. 

Dlouhodobé uţívání těchto hub můţe vést k patologickým změnám vnitřních 

orgánů, především jater. Dále je znám vznik srdečních arytmií i projevení se 

dosud latentních psychických chorob.
52

 

Disociační drogy - Disociační drogy redukují (nebo blokují) přenos 

signálů vědomí do jiných částí mozku. Způsobují především smyslovou deprivaci, 

halucinace a snům podobné stavy. Řadí se mezi ně především ketamin, PCP, 

musciol a dextromethorpohan (v sirupech proti kašli) 
47

 

Ketamin je léčivo pouţívané v humánní i veterinární medicíně jako 

anestetikum. Na trh byl uveden v USA v roce 1962. Působí jako antagonista 

NMDA receptorů, ve vysokých, plně anestetických dávkách, i opiodních 

receptorů a σ-receptorů. Podobně jako fencyklidin (PCP) vyvolává stavy 

nazývané disociativní anesteze a zhruba od roku 1965 je zneuţíván i jako 

rekreační droga. Ketamin je chirální sloučenina, prodává se jako směs obou 

isomerů. 

Při zneuţívání se ketamin nejčastěji aplikuje injekčně, šňupáním nebo 

kouřením. Účinky trvají asi 15 minut a projevují se halucinacemi a pocity 

depersonalizace, derealizace a oddělení od vlastního těla. Na rozdíl od jiných 
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halucinogenních látek můţe ketamin poměrně snadno vyvolat silnou psychickou 

závislost, zvlášť pokud je zneuţíván soustavně.
54

 

Na somatické úrovni zahrnují akutní toxické účinky např. zvýšený tlak 

krve a tepovou frekvenci, arytmie, kašel, zvýšený svalový tonus, nauzeu 

a zvracení. Dalšími příznaky jsou salivace, ataxie, pozměněné vidění a iluze. 
55

 

Delirogeny jsou speciální třída disociačních látek, které působí 

antagonisticky na acetylcholinové receptory.  Někdy jsou nazývány „pravé 

halucinogeny“ protoţe působí na běţné vnímání. Některé stavy připomínají 

lucidní snění. Mezi delirogeny se řadí např. rulík zlomocný, blín černý a 

durman.
47

 

2.4.5 Konopné drogy 

Konopí se jako droga pouţívalo jiţ 2000 let př.n.l. V asyrských 

dokumentech z doby kolem 600 př.n.l. je popisován přípravek qunnabu, coţ 

znamená „droga, která odebírá mysl“. Je známo, ţe ve starém Egyptě se semena a 

květy konopí házely na pohřební hranice při obřadech, pozůstalí dým vdechovali a 

to zmírňovalo jejich smutek. O léčebném uţití konopí pochází zmínky aţ ze 

středověku. Z usušených rostlin se připravovaly masti na léčení spálenin a na 

bolesti svalů a kloubů. Do roku 1860 bylo konopí jedním z nejoblíbenějších léků 

proti bolesti. Konkurovalo dokonce i opiu. Volné uţívání konopí bylo postaveno 

mimo zákon roku 1928, pro pouţití v psychiatrii bylo dostupné aţ do roku 1973.
56

 

Všechny přípravky se vyrábějí z rostlin Cannabis sativa nebo Cannabis 

indica.
50

 Na obsah psychoaktivních látek jsou bohatší rostliny samičí. Účinné 

látky se nazývají kanabinoidy. Z hlediska zneuţívání je nejzajímavější delta-9-

tetrahydrokanabinol (THC), který je nositelem halucinogenních účinků. Ostatní 

kanabinoidní látky mají některé účinky také omamné, jiné mají sedativní, některé 

i antibakteriální. Účinné látky jsou obsaţeny nejvíce v pryskyřici, která je 

produkována ţlázkami na listech a v samičích květenstvích jako ochrana proti 

slunečnímu záření.
57

 Na černém trhu se vyskytují a jsou zneuţívány především 

dvě základní formy drogy. První je marihuana, druhou hašiš. 

Droga se nejčastěji uţívá kouřením, méně často poţitím. Při kouření efekt 

nastupuje poměrně rychle (řádově v minutách) a také poměrně rychle odeznívá 

(cca do 3 hodin). Při poţití je vstřebání velmi pomalé, nepravidelné, z hlediska 

průběhu bývá intoxikace daleko závaţnější (důvodem je pozdní nástup účinku, 
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proto i těţší odhad dávky a délka intoxikace neţ při kouření ). Efekt nastupuje po 

delší době (první příznaky se objeví asi za 30 minut) a pomalu stoupá (vrcholu 

dosahuje po 1-5 hodinách), je proto větší pravděpodobnost předávkování, které 

s sebou sice nenese riziko úmrtí, můţe však vést k nepříjemně dlouhé intoxikaci 

s předem neodhadnutelným průběhem. Pro přípravu drogy k poţití je důleţité 

vědět, ţe účinná látka je rozpustná v tucích nebo v alkoholu.
57

 

Neurobiologickým účinkem THC je jeho vazba na kanabinoidní receptory  

mozku. Za normálních okolností se na tyto receptory váţou endogenní látky 

s obdobným účinkem (anandamidy). Tyto látky navozují pocit euforie a uvolnění. 

Vnější přívod THC vytěsňuje anandamidy z vazby na kanabinoidní receptory a při 

dlouhodobém uţívání vede k útlumu jejich produkce.
58

 

V roce 2001 byl Poradní výbor pro otázky zneuţívání drog při 

Ministerstvu vnitra Velké Británie pověřen prozkoumáním klasifikace konopných 

drog z hlediska jejich nebezpečnosti. Na začátku roku byla připravena analýza, na 

základě které bylo doporučeno přeřazení konopných drog ze skupiny B do 

skupiny C, tedy do skupiny s nejniţší mírou rizik. A to na základě těchto závěrů: 

 Akutní rizika spojená s užíváním konopí 

Akutní zdravotní rizika nastávají v souvislosti s přímými tělesnými účinky 

konopí bezprostředně po poţití. Patří sem působení na mozek, srdce a plíce i další 

orgány. 

 Cévy - konopí některé cévy rozšiřuje, jiné zuţuje. K typickému rudnutí očí 

dochází důsledkem rozšíření spojivek. Problematičtější je zuţování jiných cév, 

které vede ke zvýšení krevního tlaku. 

 Srdce - konopí můţe způsobit i poruchy regulace krevního tlaku, vedoucí 

ke sníţení středního srdečního tlaku a zvýšení rizika omdlení. Dochází i ke 

zrychlení srdečního tepu; k maximálním hodnotám dochází patnáct aţ třicet minut 

po inhalaci a zvýšená frekvence tepu trvá dvě hodiny i déle. Vůči 

kardiovaskulárním účinkům se po opakovaném uţívání vytváří tolerance. 

Při námaze dochází ke stejným kardiovaskulárním účinkům jako při 

uţívání konopí, coţ pro zdravé dospívající a mladé dospělé nepředstavuje větší 

riziko. Nebezpečí ale můţe hrozit osobám trpícím poruchami kardiovaskulárního 

systému a především chorobami koronárních tepen, nepravidelným tepem či 

vysokým krevním tlakem a těm, u nichţ je zvýšené riziko infarktu. 
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 Dýchání - uvádí se, ţe konopí má mírné bronchodilatační účinky (rozšiřuje 

dýchací cesty), u astmatiků ale můţe způsobit zhoršení stavu. Na rozdíl od 

sedativních intoxikujících látek (např. alkohol) konopí nevyvolává oslabení 

respiračních funkcí a ani při extremní intoxikaci neoslabuje dávivý reflex. 

Pohlavní orgány - Chronické uţívání konopí údajně vyvolává sníţení 

počtu a pohyblivosti spermií a u ţen potlačuje ovulaci. Účinky konopí na plodnost 

nicméně nebyly prokázány. 

 Koordinace - konopí zhoršuje výkon při provádění náročnějších úkolů, 

které vyţadují neustalou pozornost a kontrolu pohybu. Konopí můţe představovat 

nebezpečí, pokud by takový výkon mohl ohrozit samotného uţivatele či jiné 

(např. u řidičů, pilotů  či obsluhy těţkých strojů).  

 Psychika - akutní intoxikace konopím také můţe vyvolat panické ataky, 

paranoiu a pocity zmatení, coţ můţe uţivatele přimět k vyhledání odborné 

pomoci. Takové účinky ale obvykle netrvají dlouho a po uklidnění či podání 

slabého sedativa mizí. 

 V některých případech ale akutní intoxikace konopím můţe vyvolat 

dlouhodobější psychotický stav, který si můţe vyţádat léčbu antipsychotickými 

léky. Tyto stavy jsou podobné jako při intoxikaci kokainem či amfetaminy. 

Podobná epizoda můţe v některých případech zahájit dlouhodobou psychotickou 

chorobu - obvykle schizofrenii. U lidí, kteří jiţ trpí duševní chorobou, především 

tedy schizofrenií, můţe akutní uţití konopí vyvolat zhoršení stavu.
59

  

Rizika dlouhodobého užívání konopí 

Nejčastější aplikační cestou konopných drog je kouření. Kouření konopí 

tedy představuje reálné zdravotní riziko, které je srovnatelné s riziky 

vyplývajícími z kouření tabáku. Dochází k častějšímu výskytu bronchitidy, 

astmatu a rakoviny plic, poruchám srdce a krevního oběhu. Kuřáci konopí ale 

obvykle vykouří menší mnoţství cigaret neţ kuřáci tabáku a většina z nich navíc 

mezi třicátým a čtyřicátým rokem svého ţivota konopí přestane uţívat, čímţ 

omezí dlouhodobé vystavení škodlivému vlivu. 

Závislost na konopí bývá zpochybňována, stále více se ale připouští, ţe se 

jedná o reálný jev, kvůli němuţ mohou některé osoby vyhledat pomoc.  V Británii  

5 aţ 10% uţivatelů drog, kteří vstoupili do léčebné péče, udává konopí jako svoji 

hlavní problémovou drogu. 
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U závislých uţivatelů konopí bylo prokázáno, ţe po vysazení dochází 

k reálným abstinenčním příznakům. Bylo prokázáno, ţe závislost na konopí je 

odrazem změny funkce mozkových kanabinoidních receptorů a abstinenční 

příznaky lze vyvolat látkami, které tyto receptory blokují. 

 Často diskutovanou otázkou je souvislost mezi uţíváním konopí a 

rozvojem dušeních poruch (především schizofrenie) ţádná kauzální spojitost však 

nebyla prokázána.  U osob trpících duševními poruchami však můţe konopí jejich 

příznaky zhoršit, nebo vyvolat recidivu. Strukturální poškození mozku nebylo 

prokázáno.
59

 

Poradní výbor vydal závěr, podle kterého konopí není neškodnou látkou, je 

spojeno s riziky pro jednotlivce i společnost. Při porovnání míry rizik spojených 

s ostatními látkami  kategorii B (amfetaminy apod.) je patrné, ţe konopí je 

bezpečnější látkou. Na základě výše uvedených zjištění bylo doporučeno 

překlasifikovat konopí z třídy nebezpečnosti B do třídy C. Z toho plynou zejména 

niţší postihy za činnosti spojené s uţíváním konopných látek. 

2.4.6 Alkohol  

Chemicky se označení alkohol vztahuje na necyklické uhlovodíky 

obsahující hydroxylovou skupinu OH.  To, co v kaţdodenní ţivotě označujeme 

jako alkohol je ethanol neboli ethylalkohol. Připravuje se kvašením sacharidů 

obsaţených buď v ovoci (cukry) nebo v bramborách a obilí (polysacharidy). Jeho 

vyšší koncentrace se dosahuje destilací. 

Jiţ od starověku se alkohol pouţíval v léčitelství a to hlavně jako 

rozpouštědlo při přípravě léčivých prostředků a jako prostředek k tišení bolesti při 

krutých postupech starověké chirurgie.
50

 Ještě dříve se však uţíval jako omamná 

látka při náboţenských obřadech a s postupem času stále více jako nápoj. První 

protialkoholní zákon na našem území byl vydán Břetislavem I. jiţ roku 1039. 

Obsahoval i přísné tresty pro opilce a krčmáře, kteří jim nalévají.
60

 

Mechanismus působení alkoholu spočívá v jeho vstupu do tukové tkáně a 

do buněčných membrán. Přitom dochází k narušení těchto membrán a tím je 

narušena i činnost receptorů a jiných struktur. Na toto narušení je citlivý zejména 

mozek. Účinky alkoholu jsou tak z velké části způsobeny zmatením nervových 

buněk.
50

 Alkohol také tlumí činnost nervových buněk v mozku působením na 

receptory a kanály GABA. Působení GABA se značně prodlouţí, chloridové 
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kanály zůstávají otevřeny a aktivita nervových buněk je potlačena. Druhou cestou 

k narušení mozkových funkcí je blokáda receptorů pro glutamát.
50

 

 Hlavním způsobem, jakým se tělo zbavuje alkoholu je látková přeměna 

v játrech, přičemţ rychlost spalování téměř nelze ovlivnit. Rychlost tohoto 

spalování souvisí s velikostí organismu, neboť velikost jater je úměrná velikosti 

těla. Během jedné hodiny játra spálí přibliţně 1 gram alkoholu na kaţdých 10kg 

hmotnosti organismu. Vyjádřeno v promilích to znamená, ţe během hodiny klesne 

obsah alkoholu v krvi o 0,12 - 0,16 promile. Běţně vzrostlý člověk s hmotností 

70kg spálí během hodiny asi 7g alkoholu.
61

 

Projevy intoxikace alkoholem souvisí s jeho koncentrací v krvi. Obsah do 

1 promile alkoholu způsobí mírnou poruchu koordinace a zlepšení nálady. Stav se 

nazývá podnapilost. Při obsahu od 1,5 do 2 promile se jiţ hovoří o zřetelné 

opilosti s jasnými klinickými příznaky.  K projevům se přidává dezorientovanost. 

Při hladině od 2 do 3 promile se jedná o stav těţké opilosti a obecně se označuje 

jako „opilost na mol“. Dosáhne-li hladina alkoholu v krvi nad 3 promile jedná se 

jiţ o akutní otravu alkoholem.  A při dosaţení koncentrace alkoholu v krvi 4 

promile je uţivatel vystaven ohroţení ţivota.
62

 

Velmi orientačně je pro zjištění hladiny alkoholu v krvi moţné uţít vzorec:  

požitý alkohol [g] / tělesná hmotnost [kg] x 0,68 muži (ženy x 0,55) 

 

Výsledná hodnota vyjadřuje hladinu alkoholu v krvi v promilích. 

 Z hlediska průběhu je moţné intoxikaci rozdělit na tři fáze: excitační, 

narkotickou a komatózní. 

 Excitační stádium je provázeno zvýšenou duševní a tělesnou aktivitou 

krátce po poţití. Subjektivně se taková osoba cítí sebejistá, silná a spokojená. 

Dochází ke ztrátě kritičnosti a smyslu pro odpovědnost, je narušena koordinace 

pohybů s prodlouţením reakčního času. 

Narkotické stádium se projeví vazodilatačními účinky, tj. překrvením a 

zčervenáním kůţe zejména v obličeji. Chůze je vrávoravá, reakce více pomalejší. 

Objevuje se dvojité vidění a závratě především při zavřených očích a vleţe. 

Stoupá krevní tlak a puls. Můţe dojít ke zvracení a roste také objem močení. Po 

předešlé euforii nastupuje významný útlum, lhostejnost a pasivita doprovázená 

ztrátou smyslu pro realitu. 
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Kómatozní stádium nastupuje bezvědomím s úplným motorickým 

ochabnutím. Dýchání je hluboké a zpomalené. Při zvracení hrozí vdechnutí 

ţaludečního obsahu a zástava dechu.
63

 

Při pravidelné konzumaci vyšších dávek (20 - 60g čistého alkoholu) můţe 

docházet k řadě váţných zdravotních potíţí. Přitom pravidelná denní konzumace 

alkoholu jiţ v dávkách vyšších neţ 18 g u ţen a 20 g u muţů sebou nese riziko 

návyku a posléze závislosti na alkoholu. V průmyslově vyspělých zemích 

představují lidé závislí na alkoholu 30-40 % celkového počtu pacientů 

psychiatrických lůţkových zařízení. 

Přechod od škodlivého uţívání k závislosti na alkoholu probíhá většinou 

poměrně nenápadně, typické pro vývoj závislosti jsou „postupné“ změny 

(zvyšování tolerance vůči alkoholu, ztráta kontroly uţívání alkoholu, zanedbávání 

jiných zájmů). Současně dochází ke změnám v myšlení a chování, které se 

postupně mohou fixovat a způsobit osobnostní změny. Jedná se vlastně o 

adaptační mechanizmus, kterým alkoholik reaguje na konflikty, vznikající při 

konfrontaci s realitou stále častějších a výraznějších problémů vyvolaných jeho 

pitím. Tyto změny myšlení a z nich vycházejícího chování se označují jako 

„alkoholické obrany“. Alkoholik jimi zpočátku zakrývá, později vysvětluje a 

obhajuje („racionalizuje“) pití.
64

 

Pro vývoj tolerance na alkohol je charakteristické, ţe s rozvojem závislosti 

dochází zpočátku k jejímu zvyšování. Závislá osoba je tak schopna denně 

konzumovat značné mnoţství alkoholu, přičemţ se často nechová nápadně, takţe 

nepůsobí dojmem opilého člověka. Postupně však dochází naopak k výraznému 

sníţení schopnosti rychle a účinně metabolizovat alkohol – sníţení tolerance, při 

kterém i malé mnoţství vypitého alkoholu vyvolá u postiţeného rychle příznaky 

těţké opilosti. To je zvláště nápadné v kontrastu s mnoţstvím alkoholu, 

konzumovaným v minulosti.
65

 

Alkoholový odvykací stav se objevuje u osob s anamnézou dlouhodobého 

a intenzivního abúzu alkoholu. Dochází k němu během několika hodin aţ dní po 

ukončení (přerušení) konzumace alkoholu či po výrazné redukci dávek pravidelně 

konzumovaného alkoholu. Maximální intenzita příznaků se většinou projeví 

druhý den po vysazení alkoholu. Charakteristickými projevy jsou třes rukou, 

event. celého těla, pocení, závratě, poruchy stability a koordinace pohybů, úzkost, 

psychomotorický neklid, přechodné vizuální, taktilní nebo sluchové halucinace 
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nebo iluze, nauzea či zvracení, bolesti hlavy, tachykardie nebo hypertenze, pocity 

slabosti, poruchy spánku. Pokud nedojde ke komplikacím, odeznívá odvykací stav 

obvykle během čtyř aţ pěti dnů. Některé příznaky (nespavost, vegetativní obtíţe, 

úzkost) mohou přetrvávat ještě několik měsíců. Odvykací stav můţe být 

komplikován křečemi, případně epileptiformními záchvaty, můţe také 

progredovat do alkoholového odvykacího stavu s deliriem.
64

 

Léčba závislosti na alkoholu můţe být zahájena podáváním diazepamu. 

Jeho uţívání je omezeno na prvních asi 7  dní po vysazení alkoholu. Vyuţívá se 

zde sedativní účinek, který potlačí fyzické příznaky abstinenčního syndromu. 

Následně je indikována psychoterapie, kdy je závislému poskytnuta podpora 

v řešení jeho pracovních i citových problémů. Na podobném principu se k boji 

s alkoholovou závislostí uţívají také další látky (clomethiazol). 

Aternativní přístup představuje podávání disulfiramu. Tato látka blokuje 

enzym aldehyddehydrogenázu, čímţ zastavuje odbourávání alkoholu ve fázi 

acetaldehydu. Nahromadění acetaldehydu pak má za náledek nepříjemné fyzické 

projevy (bolesti hlavy, nevolnosti, zvracení). Tato léčba vyţaduje silné odhodlání 

alkoholika zbavit se své závislosti.
50

 

2.4.7 Tabák 

Počátek kouření tabáku můţeme vysledovat k civilizaci Mayů v Mexiku 

okolo roku 500 př.n.l. Zdrojem drogy je rostlina Nicotiana tobacum pocházející 

z Jiţní Ameriky, kde se také první kolonizátoři setkali s domorodci, kteří kouřili 

její svinuté listy. Na rozdíl od dnešních kuřáků však uţívali tabák v mnohem 

menší míře. Na konci 15. století byl tabák dovezen do Evropy, kde se v 16. století 

kouření tabákových listů rozšířilo. V roce 1828 byla z tabáku izolována jeho 

hlavní účinná sloţka a dostala název nikotin. Dnes je kouření tabáku rozšířeno po 

celém světě a jeho celosvětová spotřeba stoupá ročně zhruba o 3%.   

Tabákový kouř je směs více neţ 3000 chemických sloučenin, z nichţ 

mnohé jsou jedovaté (oxid uhelnatý, kyanid), jiné jsou silnými kancerogeny 

(nitrosaminy). Látkou vyvolávající závislost na tabáku je pak nikotin.
50

 

Nikotin je silně toxická, bezbarvá tekutina bez zápachu. Smrtelné účinky 

na člověk má nikotin jiţ v dávce 80mg. Poměrně rychle se však vyvíjí tolerance. 

Nikotin je velmi dobře absorbován v ţaludku i sliznicí úst. Jestliţe se 

tabákový dým zadrţí v ústech po dobu 2 sekund, tak se zde absorbuje aţ 70 % 
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v něm obsaţeného nikotinu. V plicích se takto můţe absorbovat aţ 98 % nikotinu. 

Nikotin snadno proniká všemi bariérami organismu a prochází do mozku. 

Nikotin působí na nikotinové receptory pro acetylcholin. Umístění těchto 

receptorů na příčně pruhovaných svalech je příčinou často se vyskytujícího třesu 

při prvních pokusech s kouřením. Stimulace nikotinových receptorů ve VNS 

(VNS - vegetativní nervový systém) vede ke zvýšení krevního tlaku, zrychlení 

srdeční činnosti, zvýšenému vylučování ţaludeční šťávy a zrychlení střevní 

peristaltiky doprovázenému případným vyprázdněním (defekační efekt ranní 

cigarety). Po průniku do mozku vyvolává nikotin působením na ACH receptory 

nejprve stimulaci, stav bdělosti, sníţení dráţdivosti a agresivity, ale také potlačení 

úzkosti. Při vyšších dávkách se nikotinové receptory nasytí a to vyvolá mozkový 

útlum.
50

 

Mechanismus vzniku návyku je podobný jako u jiných drog. Aktivace 

nikotinových receptorů v mozku zvyšuje uvolňování dopaminu. Opakované 

podávání nikotinu také o polovinu sniţuje aktivitu MAO. Oba tyto mechanismy 

jsou pravděpodobně příčinou návyku kuřáků na nikotin. 

Závislost na tabáku je nemoc (diagnóza F17) a jako taková by se měla i 

léčit. Správně vedená léčba je zaměřena na obě sloţky závislosti, tedy na 

psychickou i fyzickou.V současné době jsou k dispozici moderní léky, které 

dokáţí odstranit nebo aspoň výrazně zmírnit abstinenční příznaky. 

Nejdůleţitějším faktorem ale zůstává rozhodnutí přestat kouřit. Dostupná moderní 

farmakologická terapie je účinným pomocníkem, nicméně rozhodnutí přestat 

kouřit zůstává při odvykání základní podmínkou úspěšnosti.
66
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 MATERIÁL A  METODIKA 

Tato diplomová práce představuje vyhodnocení dat získaných ve školním 

roce 2007/2008 na středních a vysokých školách ve Velké Británii. Navazuje na 

mezinárodní výzkum „Mládí a ţivotní styl“, který byl zahájen před několika lety 

na univerzitě Università degli Studi Camerino v Itálii a probíhá také v České 

republice. 

 Jedná se o průřezovou studii. Tato metoda poskytuje dostatečně kvalitní 

popis prevalence sledovaných jevů ve zkoumané populaci a splňuje tak potřeby 

tohoto výzkumu. Vzhledem k tomu, ţe jsou data sebrána v relativně krátkém 

časovém úseku, je i platnost výsledků vztaţena k tomuto období. 

 Údaje byly získávány formou dotazníku, který byl z italštiny a češtiny 

přeloţen do anglického jazyka. Pro ověření srozumitelnosti a jednoznačnosti 

anglické verze proběhla pilotní studie s menším vzorkem respondentů. Dotazník 

je rozdělen do čtyř částí. První část se soustředí na sociodemografické údaje (věk, 

pohlaví, náboţenství, zaměstnání rodičů). Ve druhé části odpovídali respondenti 

na 25 otázek týkajících se léků (způsoby a frekvence uţívání, skladování, 

indikace). Třetí část dotazníku je zaměřena na návykové látky. Nejprve je zde 20 

otázek týkajících se tabáku, následuje 10 otázek souvisejících s alkoholem. Třetí 

část uzavírá 10 otázek vztahujících se k nelegálním drogám. Jako čtvrtá část je do 

dotazníku zařazeno 53 otázek BSI  - The Brief Symptom Inventory,
67

 coţ je 

standardizovaný ukazatel moţného spojení mezi uţíváním návykových látek a 

výskytem duševních problémů. 

 Otázky jsou formulovány jako uzavřené - respondent pouze vybírá 

odpověď z předloţených moţností, otevřené – respondent formuluje odpověď 

vlastními slovy a není nijak omezen, a otázky polootevřené – kombinace 

předchozích. Zodpovězení všech otázek trvá asi 30 minut. 

Dotázáno bylo celkem 343 studentů (106 muţů a 237 ţen) ve věku od 16 

do 20 let (průměrný věk 18,58 roku). Osloveni byli v prostorách škol (jídelny, 

kavárny, počítačové místnosti, knihovny) a na veřejných místech (nádraţí, 

obchodní centra). Sběr probíhal několika způsoby. Většina respondentů vyplnila 

dotazník v přítomnosti investigátora, který byl připraven odpovídat na případné 

otázky. Tito studenti odevzdali vyplněný dotazník přímo na místě. Výjimečně 
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bylo vyučujícími povoleno představit projekt v průběhu vyučování a i pak vyplnili 

dobrovolníci dotazníky pouze ve svém volném čase. Pro tyto případy obdrţeli 

respondenti kontaktní údaje, kam se mohli v případě jakýchkoli nejasností obrátit. 

Navrácení dotazníku pak proběhlo s pomocí učitele, nebo byla vyuţita sběrná 

schránka, umístěná se souhlasem kompetentních osob na viditelném a dostupném 

místě (recepce apod.). 

 Účast respondentů byla dobrovolná a jejich odpovědi anonymní. Podle 

Britských předpisů byli respondenti předem poučeni o účelu práce a zacházení 

s poskytnutými údaji. Svou účast na výzkumu stvrzovali podpisem připraveného 

formuláře. 

Data byla zpracována pomocí programu SPSS for Windows, verze 16.0. 
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3.2 VÝSLEDKY 

3.2.1 Sociodemografické údaje 

Věk – Celkově bylo dotázáno 343 osob ve věku 16 – 20 let. Průměrný věk 

respondenta byl 18,58 roku se směrodatnou odchylkou 1,172 roku. 
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Pohlaví – Z 343 zúčastněných studentů bylo 106 muţů (30,90%) a 

237 ţen (69,10%)  

 
 

 

 

Etnikum – Etnické sloţení v Británii je pestřejší neţ v ČR. Na otázku 

odpovědělo celkem 341 respondentů, kteří se přihlásili k 15 různým etnickým 

skupinám. Nejčastěji byla zastoupena tato etnika: skotské bíle etnikum (47,8%), 

britské bílé etnikum (32,9%), jiné bílé etnikum (7%), irské bílé etnikum (2,3%). 

Přes hranici 1% se dostaly ještě skupiny britských asiatů pákistánského a 

indického původu. 

 

Osoby žijící ve společné domácnosti – sociální prostředí je významným 

faktorem v otázkách ţivotního stylu. Z našeho souboru ţije ve společné 

domácnosti s oběma rodiči 59,8% respondentů. Jen s matkou bydlí 13,4% a jen 

s otcem 4,4% dotázaných. Bratra má 38,5% respondentů, sestru 31,8%. S jinou 

osobou v domácnosti bydlí pouze 12,2% dotázaných. Četnost jednotlivých 

případů je vyznačena v následujícím grafu 
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Povolání rodičů – zaměstnání rodičů bylo klasifikováno do 10 kategorií. 

Kritériem dělení byla oblast lidské činnosti: 

kategorie 1 - profese svobodné, technické a vědecké (učitel, spisovatel, 

novinář, umělec, farmaceut, lékař, porodní asistentka, zdravotní sestra, 

sanitář, úředník, právník, notář, veterinář, biolog, chemik, inţenýr, zeměměřič, 

odborník v průmyslu, obchodník, technický zaměstnanec) 

kategorie 2 - profese administrativní (podnikatel, ředitel podniku, 

administrativní zaměstnanec, voják z povolání, policista, ....)  

kategorie 3 - profese související se zemědělstvím ředitel zemědělského 

podniku, lesník, zootechnik, zemědělský dělník, lesní dělník, ....)  

kategorie 4 - profese související s těžbou, dobýváním nerostů a jejich produktů 

(zámečník, soustruţník, zlatník, mechanik, tesař, hodinář, keramik, ...) 

kategorie 5 - profese související s přeměnou produktů (pekař, řezník, krejčí, 

pletař, čalouník, tapetář, obuvník, truhlář, papírník, tiskař, fotograf, ...) 

kategorie 6 - profese související se stavebními konstrukcemi a instalací 

a provozem zařízení (stavbyvedoucí, zedník, obkladač, malíř, cestář, 

posunovač, elektrikář, elektromechanik, radiotechnik, instalatér, …) 

kategorie 7 - profese související s obchodem a službami pro veřejnost 

(obchodník, prodavač, provozovatel hotelu, vrátný, kuchař, pokojská, …) 
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kategorie 8 - profese související s dopravou (ţelezničář, řidič, pošťák, 

poslíček, …) 

kategorie 9 - profese související se službami (vedoucí kina, sociální pracovník, 

překladatel, kadeřník, metař, sluha, školník, dozorce, správce, …) 

kategorie 10 - situace bez profese (nezaměstnaný, ţena v domácnosti, 

důchodce, invalida, …) 

 

 
Povolání matek respondentů spadá nejčastěji do kategorií 1 a 2, povolání otců do 

kategorií 2 a 6. Viz. graf č. 4. 

3.2.2 Návykové látky 

Cílem této části výzkumu je zjištění, jak se studenti v drogové 

problematice orientují, jaké mají o drogách vědomosti a zda mají zkušenost 

s uţitím nějaké návykové látky. 

Význam slova droga – respondenti byli poţádáni, aby definovali pojem 

droga. Nejvíce z nich si pod slovem droga představilo jakoukoli látku, která po 

podání ovlivní tělesný nebo duševní stav organismu (34,1%). Dále respondenti 

drogou označili všechny chemikálie včetně léčiv (11,7%), u zhruba stejného počtu 

dotázaných je rozhodujícím hlediskem návykovost látky (11,1%). Dále byly jako 

droga uvedeny: jakákoli nelegální látka (9,6%),  léčivo (5,5%) a další (3,6%). 
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Z celkového počtu 343 dotázaných jich 83 (24,2%) na otázku co je to droga 

nedokázalo odpovědět. 

 Známé drogy – respondenti měli napsat, které drogy znají. Tázaní si 

nejčastěji vzpomněli na kokain (41,62%), heroin (39,82%), konopné drogy 

(37,72%), extázi (27,25%) a LSD (15,57%), alkohol (15,57%) a speed (10,48%). 

Vzhledem k širšímu chápání slova „droga“ v anglicky mluvících zemích uváděli 

respondenti i léky obecně (10,48%), paracetamol (9,58%) a aspirin (3,59%). 

Droga ANO/NE – v této otázce byl respondentům přeloţen seznam 

devatenácti látek k rozhodnutí, která s uvedených látek je podle jejich názoru 

„droga“ a která ne. Za drogu byly tyto látky označeny v následujícím pořadí: 

heroin (96,8%), kokain (93,9%), tabák (87,2%), marihuana (77,0%), extáze 

(74,1%), káva (70,3%), metadon (70,0%), hypnotika (67,9%), LSD (66,2%), hašiš 

(56,3%), amfetamin (56,3%), sedativa (51,9%), metamfetamin (51,3%), 

anabolické steroidy (50,4%), aspirin (38,5%), antibiotika (37,6%), kreatin 

(33,2%), viagra (32,1%). 

Nebezpečnost látek – respondenti hodnotili míru nebezpečnosti daných 

látek na stupnici od 1 (neškodné) do 4 (extrémně nebezpečné). Průměrná známka 

vyjadřuje výsledné hodnocení. 

  

Tabulka č. 2: Hodnocení nebezpečnosti látek 

Látka Průměrná známka 

nebezpečnosti 

Látka Průměrná známka 

nebezpečnosti 

heroin 3,84 marihuana 2,70 

kokain 3,59 tabák 2,70 

extáze 3,57 alkohol 2,55 

LSD 3,53 hašiš 2,54 

metadon 3,48 hypnotika 2,44 

amfetamin 3,37 viagra 2,07 

anabol.steroidy 2,91 antibiotika 1,90 

kreatin 2,76 aspirin 1,88 

sedativa 2,72 káva 1,54 

 

Rizikové chování – V odpovědi na tuto otázku měli studenti seřadit podle 

nebezpečnosti tři aktivity: kouření, pití alkoholu a rekreační uţívání drog. 

Výsledky znázorňuje graf č.5. 
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3.2.3 Drogová zkušenost respondentů 

ZKUŠENOST S NELEGÁLNÍMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI 

Pro potřeby dalšího vyhodnocování výsledků byli respondenti na základě 

svých odpovědí rozděleni do dvou skupin. Kritériem byla celoţivotní prevalence 

uţívání nelegálních drog. Respondenti, kteří v průběhu ţivota alespoň jednou uţili 

ilegální látku, jsou zařazeni do skupiny zkušených. Ti, kteří ţádnou z ilegálních 

látek nezkusili jsou označeni za drogově nezkušené. 

K drogové zkušenosti se přihlásilo 136 respondentů (39,7%), z toho 50 

muţů (14,6%) a 86 ţen (25,1%). Rozdělení na zkušené a nezkušené je znázorněno 

v grafu č.6. 
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3.2.4 Legální návykové látky 

ZKUŠENOST S KOUŘENÍM 

Zkušenost s kouřením má 197 respondentů (57,4%) z toho 66 muţů 

(33,5%) a 131 ţen (66,5%). Na základě χ
2  

testu byla zjištěna statisticky významná 

souvislost mezi pohlavím respondentů a jejich zkušeností s kouřením. Výsledky 

jsou znázorněny v grafu č.7.  Ze studentů kteří mají zkušenost s kouřením jich 189 

vyzkoušelo cigarety (95,9%), 67 dotazovaných vyzkoušelo doutník (34%) a 

dýmku kouřilo 15 respondentů (7,6%). 

Z hlediska experimentování s tabákem se zdá být nejrizikovější věk 13 aţ 

16 let. V tomto období získala většina respondentů svou první zkušenost 

s tabákem. 

 

Tab. č. 2 : První zkušenost s kouřením 

Věk 13 let 14 let 15 let 16 let 17 let 

respondenti 7,9% 12,0% 10,2% 9,3% 3,8% 
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Aktivních kuřáků, tj. těch, kteří kouří i v současnosti je v souboru celkem 

61 (17,8%).  Z toho je  24 muţů a 37 ţen. Z aktivních kuřáků jich  49,2% kouří 

denně, 21,3% několikrát týdně a 23% uvádí, ţe kouří zřídka. 

 
 

Důvody, proč kouřit byly rozděleny takto: uklidnění (52,5%), neschopnost 

přestat (34,4%), tlak okolí (16,4%),  chuť (31,1%). Nekuřáci uváděli jako hlavní 

důvody proč nekouřit tyto: zdravotní rizika (82,8%) a strach ze závislosti (18,3%). 
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KUŘÁCI 

Většina kuřáků (75,4%) dává přednost vyráběným cigaretám a jejich denní 

spotřeba cigaret je znázorněna v grafu č. 9. Údaje o denní spotřebě tabáku při 

kouření balených cigaret (31,1% kuřáků) jsou nejednotné a pohybují se od 12,5 do 

100g. 

 
První cigaretu si většina kuřáků (55,7%) zapálí po více neţ 60 minutách od 

probuzení. Druhá nejčetnější skupina kuřáků (16,4%) si zapálí za 31 aţ  60 minut 

po probuzení. V intervalu 5 aţ 30 minut po probuzení vykouří první cigaretu 

13,4% kuřáků a za méně neţ 5 minut to stihnou pouze 3,3% kuřáků. 

V případě nemoci se 68,9% kuřáků vzdává kouření, 26,2% kuřáků si 

neodepře cigaretu ani této situaci. O něco ohleduplnější jsou kuřáci ke svému 

okolí. Na nekuřáky bere ohledy 73,8% kuřáků, 19,7% si nekuřáků nevšímá. 

Na místech, kde je kouření zakázáno, se dokáţe omezit 78,7% kuřáků, 

13,1% s tím však má problém. 

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 

Zatím co 20,0% kuřáků uvádí, ţe nechce přestat kouřit vůbec, stejný počet 

(20,0%) povaţuje přestat kouřit za velmi důleţité a 20,0% kuřáků také 

odpovědělo, ţe je to pro ně docela důleţité. Největší skupina (34,5%) odpověděla, 
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ţe pro ně přestat kouřit není příliš důleţité. Naopak extrémně důleţité je to pouze 

pro 4,5%. Graficky jsou odpovědí znázorněny  grafu č.10. 

Motivací k odvykání byla obava o vlastní zdraví (53,3%), finanční nároky 

(50,0%), ohledy ke zdraví ostatních (20,0%) a nátlak okolí (13,2%). Mezi 

ostatními důvody (13,2%) se objevilo např. náboţenství nebo přání se změnit. 

 
  

Téměř polovina kuřáků (49,7%) se jiţ pokusila s kouřením přestat, ale 

většině z nich (93,3%) se pokus nezdařil a začali s kouření znovu. Délka 

abstinence se pohybovala nejčastěji do dvou týdnů (32%), 2 – 4 týdny (28%),     

1–6 měsíců (16%) a déle neţ 6 měsíců vydrţelo nekouřit 24% kuřáků. 

Přesto většina dotázaných kuřáků hodnotí své šance na odvyknutí 

optimisticky. Za velmi dobré je označilo 13,3%,  dost dobré 33,3%, docela dobré 

23,3%,  nepříliš dobré 3,3%, malé 16,7% a jako velmi malé hodnotí své šance na 

odvyknutí 10,0% kuřáků. 

Zdravotní rizika spojená s kouřením seřadili kuřáci takto: rakovina 92,7%, 

onemocnění respiračního ústrojí 43,6%, kardiovaskulární onemocnění 34,5%. 

 ALKOHOL  

Existenci zdravotních rizik spojený s nadměrným pitím alkoholu si 

uvědomuje 324 dotázaných (94,5%). Jako zdravotně nezávadné bylo nadměrné 

pití označeno 6krát (1,7%) stejný počet respondentů neodpověděl na otázku 

vůbec. 

Postiţené orgány blíţe specifikovalo 204 respondentů (59,5%). Jejich 

odpovědi jsou zaznamenány v tabulce č. 3. 
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Tab. č. 3: Nejčastěji uváděné zdravotní potíže způsobené alkoholem 

zdravotní poškození počet respondentů procento 

játra 193 94,6% 

závislost 28 13,7% 

srdce 23 11,3% 

mentální funkce  15 7,4% 

obezita 15 7,4% 

  

I přesto, ţe si téměř všichni studenti jsou vědomi škodlivosti pití alkoholu, 

je jejich zkušenost s alkoholem značná, zvlášť v souvislosti s nízkým věkem 

respondentů (16-20 let). Rozdělení na alkoholově zkušené a nezkušené je 

znázorněno grafem č. 11. 

 

HRANICE ŠKODLIVOSTI 

Respondenti odpovídali, jaké mnoţství vína je při denní konzumaci ještě 

neškodné. Odpovědi se vztahovali ke třem věkovým kategoriím – k dospívajícím, 

dospělým a ke starším osobám. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 4. 
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Tabulka č. 4: Hranice škodlivosti vína 

  dospívající  dospělí starší 

< 

2dcl 

7,3% 5,2% 10,5% 

2 

dcl 

49,0% 41,7% 51,3% 

4 

dcl 

26,5% 31,8% 22,2% 

> 

4dcl 

12,5% 16,3% 9,6% 

  

Dalším úkolem studentů bylo posouzení pravdivosti předloţených výroků 

týkajících se alkoholu. Na otázku odpovědělo 341 respondentů (99,4%) a jejich 

odpovědi jsou zachyceny v tabulce č.5. 

Tabulka č. 5: Posouzení pravdivosti výroků 

Tvrzení 
ANO NE nevím 

alkohol škodí játrům 95,6 % 2,3 % 1,7,0 % 

alkohol můţe způsobit hádky 95,3 % 2,3 % 1,7 % 

alkohol můţe způsobit dopravní nehody 95,0 % 2,9 % 1,5 % 

alkohol zahřívá 42,9 % 46,6 % 10,2 % 

alkohol je součástí stravy  27,7% 53,9 % 18,1 % 

alkohol dělá dobře na nachlazení 10,8 % 74,3 % 14,3 % 

kdyţ se pije, je člověk víc při síle 8,0 % 89,5 % 4,4 % 

pití piva nezpůsobuje zdravotní problémy 5,8 % 87,8 % 6,1 % 

alkohol můţe zlepšit sportovní výkony 5,0% 90,1 % 4,7 % 

 

OBLÍBENOST ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ 

Jedním z úkolů našeho výzkumu bylo zmapování oblasti spotřeby 

alkoholických nápojů mezi respondenty.  Porovnání oblíbenosti základních druhů 

alkoholických nápojů je znázorněno v grafu č. 12. Nejvíce respondentů  pije 

destiláty (267 dotazovaných), na druhém místě skončilo víno (189 dotazovaných) 

a nejméně oblíbeným alkoholický nápojem je pivo (161 dotazovaných). 
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VÍNO 

Ze 189 respondentů, kteří se přihlásili k pití vína, jich 92 (48,7%) pije víno 

několikrát měsíčně, 58 (30,7%) několikrát týdně, 31 (16,4%) několikrát ročně, 

5 respondentů (2,6%) pije víno při jiných příleţitostech a 3 (1,6%) pijí víno denně 

při jídle. 

PIVO 

Nejvíce respondentů 69 (42,9%) odpovědělo, ţe pijí pivo několikrát týdně, 

59 respondentů (36,6%) pije pivo několikrát za měsíc, 17 respondentů (10,6%) 

pije pivo několikrát za rok, 9 (5,6%) respondentů pije pivo při jiných 

příleţitostech a 7 (4,3%) dotazovaných odpovědělo, ţe pijí pivo denně i mimo 

jídlo. 

DESTILÁTY 

Nejvíce z 267 respondentů, kteří odpověděli, ţe pijí destiláty, je konzumuje 

několikrát za měsíc (115 respondentů, 43,1%). Následuje 109 respondentů 

(40,8%), kteří pijí destiláty několikrát týdně. Několikrát za rok pije destiláty 25 

respondentů (9,4%), 11 dotazovaných (4,1%) pije při jiných příleţitostech a  5 

studentů (1,8%) se přihlásilo ke kaţdodenní konzumaci destilátů. 

Zpracováním odpovědí pomocí χ
2
 testu byla prokázána statisticky 

významná hladina závislosti mezi uţíváním ilegálních návykových látek a pitím 

vína. Stejně tomu je s pitím destilátů. Mezi uţíváním ilegálních látek a pitím piva 

se souvislost prokázat nepodařilo (p>0,0%). 
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Různé druhy destilátů jsou dle obliby u konzumentů seřazeny v následující 

tabulce: 

Tabulka č. 6: Oblíbenost destilátů 

destiláty počet procenta 

Vodka 234 87,6% 

Rum 75 28,1% 

Sladké likéry 73 27,3% 

Whisky 69 25,8% 

Aperitivy  33 12,4% 

Jiné (Gin...) 20 7,5% 

Hořké likéry 18 6,7% 

Brandy, koňak 12 4,5% 

 

Příleţitosti ke konzumaci alkoholických nápojů jsou seřazeny podle 

četnosti odpovědí v tabulce č.7. 

 

Tabulka č.7: Příležitosti ke konzumaci alkoholický nápojů 

Příležitost počet procenta 

Párty 262 87,9% 

hospoda / bar 241 80,9% 

tanec / kluby  221 74,2 % 

setkání s přáteli 198 66,4 % 

Restaurace 175 58,7 % 

Prázdniny 151 50,7 % 

sám doma 54 18,1 % 

školní výlet 17 5,7 % 

jiné  13 4,4 % 

Kino 12 4,0 % 

  

ALKOHOL ZA VOLANTEM 

Vzhledem k tomu, ţe řidičské oprávnění lze ve Velké Británii získat jiţ 

v šestnácti letech, dalo se očekávat, ţe si respondenti s touto otázkou snadno 

poradí. Pouze 199 dotázaných (58,0%) odpovědělo, ţe bez rizika mohou pít před 

jízdou pouze nealkoholické nápoje. Jedno malé pivo zvolilo 44 (12,8%) 

respondentů, velké pivo 21 (6,1%) dotázaných. Jednu aţ dvě sklenky vína by 

vypilo 10 dotázaných (2,9%). Více neţ jednu z nabízených moţností zvolilo 

54 respondentů (15,7%) a 15 studentů na otázku neodpovědělo. 
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OPILOST 

Téměř polovina (45,5%) dotazovaných studentů  uvedla, ţe se opíjí často. 

Občas se podle odpovědí opíjí 22,4% respondentů, 15,5% se opilo párkrát a stejné 

mnoţství se neopilo nikdy. 

Místem, kde se studenti nejčastěji opili jsou párty (92,1%), následují 

taneční kluby (79,3%), hospody (72,3%), setkání s přáteli (62,8%) a prázdniny 

(46,3%). Výsledky jsou znázorněny v grafu č. 13. 

V opilosti se dobře bavilo 88,6% respondentů, naopak 30,0% cítilo 

nevolnost. 10,7% studentů si připadalo zahanbeně a 7,2% omámeně. Jiné pocity 

mělo v opilosti 5,9% dotázaných a 4,8% opilých necítilo nic. 

 

 
 

3.2.5 Nelegální návykové látky 

Zkušenosti s nelegální návykovou látkou má 136 respondentů, tj. 36,7%  

z celkového počtu dotázaných. Tyto respondenty jsme označili jako „drogově 

zkušené“ a v této kapitole budou představovat samostatný soubor. Všechny údaje 

v procentech budou vztaţeny k počtu drogově zkušených. 

Nejvíce jsou zneuţívány konopné drogy – marihuana (82,4%), hašiš 

(34,6%). Za nimi se umístil kokain, se kterým má zkušenost 21,3% respondentů. 

Léky na spaní zneuţilo 18,4% drogově zkušených. Méně je rozšířeno uţívání 
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amfetaminu, LSD, sedativ a metadonu. Nejméně respondentů vyzkoušelo heroin. 

Počty uţivatelů jsou uvedeny u jednotlivých látek v grafu č.14. 

Na otázku, při jaké příleţitosti drogu uţili, odpovídali studenti následovně: 

na párty 75,0%, při setkání s přáteli 63,2%, v tanečních klubech 59,6%, v hospodě 

nebo baru 58,1%, o prázdninách 36,8%, v restauraci 27,9%, doma 27,2%, na 

školním výletě 6,6%, v kině 3,7% a za jiných okolností 8,1% 

Většinou byla dotazovaným studentům droga nabídnuta kamarádem 

83,1%. Cizí osoba nabízela drogu v 17ti případech (12,5%). 

 Důvodem k uţití drogy je nejčastěji vliv okolí a snaha zapadnout do 

kolektivu (55,9%). Druhou nejfrekventovanější příčinou je chuť vyzkoušet nové 

pocity (52,2%). Další příčiny uţívání návykových látek jsou uvedeny v grafu 

č. 15. 
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Působení drog na uţivatele je uvedeno v tabulce č. 8. 

Tabulka č. 8: Účinky drogy 

Účinky Procenta Účinky Procenta 

Fyzická pohoda 64,7 % Pocit rychlejšího myšlení 32,4 % 

Psychická pohoda  67,6% Neúnavnost 33,1 % 

Euforie 55,1% Nespavost 32,4 % 

Smutek 30,9 % Pocit zvláštních schopností 20,6 % 

Zvýšená citlivost 41,9 % Zrakové halucinace 27,2 % 

Zvýšená sexualita 43,4 % Sluchové halucinace 24,3 % 

Lhostejnost, nehybnost 31,6 % Zvýšení tělesné teploty 35,3 % 

Sníţená sexualita 24,3 % Osamělost 20,6 % 

Agresivita 30,9 % Strach, obavy 25,0 % 

Snadnější socializace  60,3 % 
Pocit ztráty vlastních 

myšlenek 
25,7 % 

Pocit, ţe všichni se cítí jako 

já 
31,6 % Jiné 5,9 % 
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3.2.6 Duševní poruchy 

Poslední část dotazníku představoval soubor 53 otázek, sestavený pod  

názvem BSI anglickým psychologem Derogatisem. Jedná se o široce vyuţívaný 

způsob vyhodnocení výskytu symptomů psychických poruch u posuzovaného 

jedince. 

Uţitím standardizované metody pro vyhodnocení odpovědí byly u 

jednotlivých respondentů klasifikovány symptomy svědčící o duševní poruše. 

Vyhodnocení této části dotazníku je uvedeno v tabulce č.9. 

V celkem 45 případech byla u respondentů dle BSI klasifikována duševní 

porucha. Z toho 23 respondentů patřilo mezi drogově zkušené a zbylých 22 bylo 

drogově nezkušených. Tento počet je vyrovnaný pouze zdánlivě. Je třeba vzít 

v úvahu fakt, ţe skupina drogově nezkušených je výrazně početnější. Rozdíl mezi 

skupinami více vynikne při vyjádření výsledků v procentech. Duševní porucha 

byla klasifikována u 17,3% drogově zkušených. Ze skupiny drogově nezkušených 

se duševní porucha dle BSI vyskytla u 10,5%. 

   

Tabulka č. 9: Počet symptomatických (dle klasifikace BSI) 

symptomy celý 

soubor 

drogově 

nezkušení 

drogově 

zkušení 

Obsese – kompulze 30,9% 24,2% 41,2% 

Mezilidská citlivost 27,1% 24,2% 31,6% 

Paranoidní myšlenky 16,3% 13,0% 21,3% 

Nevraţivost 18,1% 15,9% 21,3% 

Psychózy 15,2% 14,0% 16,9% 

Somatizace 15,7% 15,5% 17,6% 

Deprese 17,8% 14,5% 22,8% 

Úzkost 16,0% 14,5% 18,4% 

Fobická úzkost 9,3% 7,7% 11,8% 

 

Analýzou dat pomocí χ2
 testu, byla prokázána závislost mezi výskytem  

duševních poruch a drogovou zkušeností. 
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4 DISKUSE 

Jak bylo řečeno v úvodu, zneuţívání drog se stalo globálním problémem a 

jako takovému je mu věnována mimořádná pozornost. Nabízí se řada studií, se 

kterými je moţné výsledky porovnat. Výzkumy drogové problematiky na úrovni 

jednotlivých států umoţňují mezikulturní srovnání situace. Zároveň poskytují 

příleţitost porovnat úspěšnost národních protidrogových strategií. V rámci 

jednoho státu je pak moţné porovnáním výsledků různých souborů posoudit míru 

rizikovosti těchto skupin. 

Výsledky našeho výzkumu (YPL – Young People‟s lifestyle) budou 

porovnány s výsledky studie MTF (NIDA), s údaji výroční zprávy EMCDDA, 

s projektem ESPAD a s výsledky YPL získanými mezi studenty ve věku 21 - 26 

let. 

4.1.1 NIDA - Monitoring the Future 

(National Institute on Drug Abuse, U.S Department of Health and Human 

Services). Od roku 1975 probíhá v USA kaţdoročně výzkum pod názvem 

„Monitoring the Future“ Jedná se o studii zaměřenou na sledování prevalence 

uţívání omamných a psychotropních látek středoškolskou mládeţí. Vzhledem 

k průměrnému věku našich respondentů (18,5 roku) byla k porovnání zvolena 

skupina „12th grade“ tedy studenti věkově nejbliţší (17-18 let). 

V celoţivotní prevalenci uţití jakékoli ilegální drogy zaostala britská 

mládeţ za americkými vrstevníky téměř o 8%. Do výzkumu NIDA je však 

zahrnuto širší spektrum látek. V naší studii nebylo například zkoumáno uţívání 

inhalantů, zatímco americká studie odhalila jejich uţití u téměř 10% respondentů. 

Největší rozdíl mezi britským a americkým vzorkem studentů byl zjištěn 

v uţívání tabáku. V našem vzorku bylo kuřáků méně o 10,3%. 

Alespoň jednu zkušenost s pitím alkoholu má 73,5% našich  respondentů. 

Počet amerických studentů, kteří alespoň jednou poţili alkoholický nápoj je 

přibliţně stejný (71,9%).  Výsledky v hodnocení celoţivotní prevalence uţívání 

látek, které byly zařazeny do obou studií, jsou uvedeny v tabulce č. 10. 
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Tabulka č. 10: Srovnání celoživotní prevalence užívání vybraných 

látek dle našich výsledků (VB) a výsledků studie MTF 

 amfetamin heroin konopí kokain LSD tabák anabolika  alkohol 

MTF 2,8% 1,3% 42,6% 7,2% 4,0% 44,7% 2,2% 71,9% 

VB 5,2% 0,6% 35,0% 8,5% 4,7% 34,4% 0,9% 73,5% 

 

4.1.2 EMCDDA 

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 

shromaţďuje, analyzuje a zveřejňuje informace o drogové situaci v Evropě. 

Jedním z cílů centra je zajistit maximální moţnou porovnatelnost dat 

z jednotlivých států. Za tím účelem se EMCDDA opírá o síť asi 30 národních 

monitorovacích center, jejichţ činnost také koordinuje a zajišťuje tak standardní 

způsob získání a zpracování dat.  Data z národních monitorovacích center jsou 

odesílána do Lisabonu k dalším analýzám a jedním z pravidelných výstupů je 

Zpráva o stavu drogové problematiky v Evropě.
68

 

 

Srovnání našich výsledků se Zprávou o stavu drogové problematiky 2008 

Zpráva EMCDDA uvádí údaje pro několik věkových kategorií. Stejně jako při 

porovnání údajů NIDA, i zde jsou naše výsledky porovnány s věkově nejbliţší 

skupinou, která je k dispozici (tj. 15-24 let). 

Nejuţívanější evropskou ilegální drogou je konopí. Celoţivotní prevalence 

v rámci evropské mládeţe se dle výsledků EMCDDA blíţí ke 31%. Z 26 zemí, 

které zpráva EMCDDA zahrnuje, se Velká Británie zařadila v uţívání konopí na 

4. místo se 39,5%. V našem vzorku byla zjištěna o něco niţší míra uţívání 

konopných drog (35,0%). 

Značný rozdíl v údajích získaných v našem projektu a udávaných 

EMCDDA byl zjištěn při porovnání statistik uţívání amfetaminů. Evropský 

průměr prevalence uţívaní této drogy se pohybuje okolo 5%. Zatímco námi 

získaná data se blíţí k tomuto průměru, podle zjištění EMCDDA je Velká Británie 

zemí, kde jsou amfetaminy zneuţívány vůbec nejčastěji (16,5%). K dispozici jsou 

však jen data pro věkovou skupinu 15-34 let. 

Dle zprávy EMCDDA je i kokain nejčastěji zneuţíván ve Spojeném 

Království (11,2%). Zde se naše údaje neliší tak výrazně (8,5%). 

Rozdíly ve výsledcích zjištěné při srovnání s údaji EMCDDA mohou být 

způsobeny například vyšším zastoupením ţen v našem vzorku. Ve všech studiích 
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jsou výrazné rozdíly mezi výsledky muţů a ţen. Viz.tabulka č. 11. (V tomto 

případě statistika EMCDDA zahrnuje věkovou skupinu 15-64 let.) 

 

Tabulka č. 11: Celoživotní prevalence užívání drog dle pohlaví. Srovnání 

údajů Zprávy EMCDDA 2008 a našich výsledků (YPL 2008).  

 EMCDDA – Anglie 2008 YPL 2008 

 muţi ţeny celkem muţi ţeny celkem 

jakákoli droga 41,8% 29,9% 35,8% 47,2% 36,3% 39,7% 

amfetamin  14,4% 9,0% 11,7% 6,6% 4,6% 5,2% 

Konopí 35,9% 24,4% 30,0% 44,3% 30,8% 35% 

Kokain 10,3% 5,1% 7,6% 9,4% 8,0% 8,5% 

LSD 7,4% 3,0% 5,2% 8,5% 3,0% 4,7% 

 

4.1.3 ESPAD  

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách je projekt, jehoţ cílem  

je monitorovat uţívání návykových látek ve věkové kategorii 15 -16 let. Díky 

jednotné metodice a postupech při sběru dat poskytuje ESPAD dostatečně přesné 

srovnání mládeţe v jednotlivých evropských zemích. Naše výsledky budou 

porovnány se Zprávou ESPAD 2007.
69

 

TABÁK  

Ze zprávy ESPAD vyplývá, ţe 7% evropských studentů kouřilo denně jiţ 

ve věku 13 let. V tomto a  mladším věku vyzkoušelo cigaretu minimálně jednou 

32% britských studentů. Z kuřáků v našem souboru zkusilo první cigaretu ve 13ti 

letech a dříve 30%. 

Alespoň jednou v ţivotě pak cigaretu zkusilo 52% britských respondentů. 

Zkušenost s cigaretou má v Británii podle zprávy ESPAD o 9% více ţen (57%) 

neţ muţů (46%). V našem souboru uvedlo zkušenost s cigaretou 57,4% 

respondentů. Častěji se jednalo o muţe (62,2%), u ţen byla celoţivotní prevalence 

55,3%. 

ALOHOL 

Dle údajů ESPAD má ve Spojeném Království zkušenost s pitím alkoholu 

92% studentů, přičemţ rozdíl mezi pohlavími je minimální (muţi 93%, ţeny 

92%). V našem výzkumu odpovědělo 86,9% studentů, ţe pijí alespoň jeden 

z uvedených druhů alkoholických nápojů (pivo, víno, destiláty) ani v naší studii 
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nebyly mezi muţi a ţenami zjištěny výrazné rozdíly v prevalenci pití 

alkoholických nápojů (muţi 85,8%, ţeny 87,3%). 

 Zajímavý je například údaj o výskytu pití alkoholu společně s uţíváním 

léků. Zatímco ve výzkumu ESPAD udává současné uţití alkoholu a léků 7% 

studentů, v naší studii přiznalo společné uţití 41,1% studentů. Pravděpodobnou 

příčinou značného rozdílu je účel uţití. V našem výzkumu jsme se dotazovali na 

jakékoliv společné uţití alkoholu a léků, v rámci ESPAD byla otázka směřována 

na společné uţití za účelem zvýšeného rekreačního efektu. 

ILEGÁLNÍ DROGY  

Zkušenost respondentů ESPAD a YPL s ilegální drogou jsou znázorněny 

v grafu č. 16. Se všemi porovnávanými ilegálními látkami (kromě heroinu) má 

zkušenost větší procento respondentů YPL. Rozdíl u konopných látek 

představoval 6%, u kokainu 3%, u amafetamínů 3% a u LSD 2%. Je moţné 

předpokládat, ţe uvedené rozdíly jsou způsobeny vyšším věkem respondentů naší 

studie. 

 

 

 

4.1.4 YOUNG PEOPLE’S LIFESTYLE 

K poslednímu srovnání jsou k dispozici další údaje sebrané na britských 

vysokých školách v rámci projektu Mladí a ţivotní styl. Sběr dat pro tuto studii 

probíhal současně a naším, ale byl vztaţen na vyšší věkovou kategorii (21-26let). 
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Vzhledem k tomu, ţe se jedná o stejný projekt, byl uţit stejný dotazník i shodný 

způsob sběru a zpracování dat, jsou údaje maximálně srovnatelné a umoţňují nám 

podrobněji porovnat chování dvou věkových skupin britských studentů.
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Sloţení souborů je zaznamenáno v tabulce č. 12. Niţší počet mladších 

respondentů je způsoben poměrně sloţitou legislativní ochranou mládeţe ve 

Velké Británii. 

Tabulka č. 12 : Srovnání složení souborů zkoumaných ve Velké 

Británii v rámci projektu YPL 

 celkem muţi ţeny prům. věk 

YPL (16-20) 343 106 (30,9%) 237 (69,1%) 18,5 

YPL (21-26) 450 167 (37,1%) 283 (62,9%) 22,5 

 

TABÁK 

 Počet respondentů se zkušeností s kouřením je ve vyšší věkové skupině o 

necelých 6% vyšší. Rozdíl mezi muţi a ţenami je v obou souborech podobný. 

Muţi mají o 7(resp. 6,2)% častější zkušenost z kouřením. Rozdělení respondentů 

se zkušeností s kouřením podle pohlaví je zobrazeno v tabulce č.13. 

 

Tabulka č. 13: Zkušenost s kouřením tabáku 

 celkem muţi  ţeny 

YPL (16-20) 197 (57,4%) 66 (62,3%) 131 (55,3%) 

YPL (21-26) 284 (63,1%) 112 (67,0%) 172 (60,8%) 

  

Srovnání počtu kuřáků tj. respondentů, kteří pravidelně kouří tabák 

v jakékoli formě dopadlo lépe pro mladší skupinu. Zatímco mezi studenty do 20ti 

let je kuřáků necelých 18%, ze starších studentů se k pravidelnému kouření tabáku 

přihlásilo 21,6%. Srovnatelné zastoupení kuřáků v obou věkových skupinách 

ukazuje, ţe kritickým obdobím pro kouření je věk od 13ti do 16ti let. Frekvence 

kouření je znázorněna v grafu č.17. Mezi staršími studenty je o 5% více denních 

kuřáků a o 7% více příleţitostných kuřáků. V mladší kategorii je pak téměř o 10% 

vyšší zastoupení „svátečních“ kuřáků, tj. těch, kteří kouří jen zřídka. U mladších 

respondentů je závislost méně vyvinutá 
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ALKOHOL 

 Britská mládeţ není v pití alkoholu příliš zdrţenlivá. Při srovnání 

frekvence opilosti byly mezi skupinami 16-20 let a 20-26 let zjištěny pouze malé 

rozdíly. Na niţší míru spotřeby alkoholických nápojů v mladší skupině ukazuje 

jen 3% rozdíl v počtu respondentů, kteří se opili pouze několikrát a stejný rozdíl 

v počtu respondentů, kteří se neopili nikdy. Graficky je to znázorněno na grafu 

č. 18.  
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Otázka konzumace alkoholu můţe souviset s názorem studentů na jeho 

škodlivost. Představu respondentů o škodlivosti konzumace alkoholu  jsme 

zjišťovali otázkou, jaké mnoţství vína denně je moţné vypít bez poškození zdraví. 

Odpovědi respondentů jsou porovnány v tabulce č. 14.  

 

Tabulka č. 14: Srovnání názorů respondentů na denní množství vypitého 

vína dospělým člověkem bez poškození jeho zdraví 

 množství vína 

0-2dcl 2dcl 4dcl nad 4dcl 

YPL 16-20 5,2% 41,7% 31,8% 16,3% 

YPL 21-26 4,4% 46,9% 30,2% 14,4% 

  

 

 Velmi podobně byly odpovědi respondentů obou skupin rozloţeny i 

v otázce řízení po poţití alkoholu. V době, kdy probíhal sběr dat, platil zákonem  

stanovený limit 0.08‰ alkoholu v krvi při řízení motorových vozidel. Tento limit 

patří k nejvyšším v Evropě a jeho sníţení se ve Velké Británii zvaţuje jiţ přes 10 

let. Odpovědi respondentů na otázku, kolik alkoholu je moţné bez rizika vypít 

před řízením motorových vozidel, byly v obou věkových skupinách velmi 

podobné a jsou znázorněny v grafu č.19.   
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ILEGÁLNÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY 

 Prevalence uţívání ilegálních návykových látek je mezi studenty ve Velké 

Británii poměrně vysoká. Z našeho souboru (YPL 16-20) má alespoň jednu 

zkušenost s uţitím nelegální návykové látky téměř 40% respondentů. Ve vyšší 

věkové kategorii byla zjištěná prevalence ještě o 3% vyšší. V obou souborech se 

k uţití ilegální látky přihlásilo více muţů neţ ţen. Srovnání celoţivotní 

prevalence uţití legální látky nabízí tabulka č. 15.  

 

Tabulka č. 15: Srovnání celoživotní prevalence užívání ilegální drogy  

 YPL 16-20 YPL 21-26 

celkem 39,7% 42,7% 

muţi 46,7% 49,7% 

ţeny 36,3% 38,5% 

 

 

 Frekvence jednotlivých důvodů k uţití nelegální substance je v obou 

souborech blízká. Obě skupiny uvádějí jako nejčastější důvod působení kolektivu. 

Takto odpovědělo v kaţdém souboru přes 55% respondentů. Četnost ostatních 

důvodů vykazuje větší rozdíly. Celkově lze říct, ţe mezi mladšími studenty se 

častěji vyskytly důvody spojené se zvědavostí (nové pocity a zjištění „o čem to 

celé je“), ve starší skupině byly častější důvody účelové (relaxace, hudba). 

Výsledky znázorňuje graf č.20. 
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 Pořadí jednotlivých ilegálních drog podle počtu respondentů, kteří s nimi 

mají zkušenost je v obou věkových skupinách stejné. Nejvíce respondentů má 

zkušenost s konopnými drogami, následuje kokain, amfetaminy, LSD a heroin. 

Procenta zkušených respondentů jsou však ve starší věkové skupině vyšší (viz. 

tab. č.16). Zdá se tedy, ţe po 20. roce, na rozdíl od kouření, kdy mládeţ začíná jiţ 

okolo 14let, zkušenosti s nelegální drogou získávají respondenti i ve věku nad 

20let. Moţnou příčinou je vyšší dostupnost draţších látek. 

 

Tabulka č. 16: Procenta zkušených respondentů. dle jednotlivých drog 

 marihuana hašiš kokain amfetaminy LSD heroin 

YPL 16-21 32,7% 13,7% 8,5% 5,2% 4,6% 0,6% 

YPL 21-26 36,4% 19,8% 12,6% 7,3% 4,8% 0,9% 

  

 Na konci našeho dotazníku byl vymezen prostor pro připomínky 

respondentů. Tyto připomínky nebyly statisticky vyhodnocovány. Lze však říct, 

ţe naprostá většina studentů, kteří vyuţili moţnosti vyjádřit svůj názor, 

připomínkovala mimořádný rozsah dotazníku. Časové nároky, které důkladné 

vyplnění klade a respondenta, jsou pravděpodobně příčinou nízké návratnosti 

dotazníků a mohly ovlivnit i spolehlivost odpovědí respondentů. 

 

DUŠEVNÍ PORUCHY 

Projekt Mladí a ţivotní styl se ve své poslední části zaměřuje na 

prozkoumání duševního zdraví respondentů. Uţitím standardizované metody 

klasifikace duševních poruch jsme se pokusili prokázat hypotézu, podle které 

uţívání drog ovlivňuje vznik duševních poruch. Ve skupině starších studentů 

bylvýskyt symptomů duševních poruch u uţivatelů drog sice častější, rozdíly se 

však neukázaly být statisticky významné a závislost tak nebyla prokázána. 

Ve věkové skupině 16 – 20 let byla klasifikována duševní porucha celkem 

u 13,1% všech respondentů. Ve skupině drogově zkušených byla frekvence 

výskytu duševních poruch 17,3%, u drogově nezkušených to bylo 10,5%. 

χ2 
testem byla souvislost mezi uţíváním drogy a výskytem duševních poruch 

vyhodnocena jako statisticky významná. 

Výskyt jednotlivých symptomů byl v mladší skupině vyšší. Nejčastěji se 

vyskytly symptomy z následujících oblastí: obsese/kompulze 30,9% (YPL 21-26 

26,4%), mezilidská citlivost 27,1% (16,9%), nevraţivost 18,1% (11,8%), deprese 
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17,8% (13,8%), paranoidní myšlenky 16,3% (13,8%) a úzkost 16,0% (10,9%). 

Vyšší výskyt symptomů duševních poruch v mladší skupině (16 – 20 let) můţe 

být ovlivněn niţší emocionální stabilitou dospívajících. 
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5 ZÁVĚR 

Drogy a jevy s nimi spojené vykazují všechny rysy globálního problému. 

Zasahují prakticky všechny země světa, týkají se kaţdého jednotlivce. Kaţdá 

země má svou úlohu. Tím je vytvářena struktura a organizace světa drog. Řešení 

musí být otázkou spolupráce na úrovni mezioborové i mezinárodní. Problém drog 

není moţné vyřešit na jednom místě, je třeba postupovat organizovaně a 

systémově. Stejná pozornost jako např. legislativě a léčbě musí být věnována také 

prevenci. Jde nejen o hledání nových způsobů preventivního působení, ale také o 

vyhodnocování efektivity stávajících protidrogových strategií pomocí 

standardních metod. Takové srovnání umoţňuje postupovat v boji s drogami 

cestami, které jsou nejefektivnější. 

Jedním z cílů této práce bylo prozkoumat a popsat drogovou problematiku 

v prostředí britské mládeţe. Pouţitý dotazník přinesl vyčerpávající mnoţství dat, 

jejichţ vyhodnocení poskytlo podrobný obraz nejen o chování britských studentů, 

ale i o jejich celkové orientaci v drogové problematice. Vzhledem k uţití stejných 

metod výzkumu v České republice a v Itálii mohou být získaná data podkladem 

podrobnějšímu mezikulturnímu srovnání. 
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PŘÍLOHA 

ANONYMOUS QUESTIONAIRE   

 

YOUNG PEOPLE‘S LIFESTYLE 
 

Charles University, Prague, Faculty of Pharmacy, Hradec Králové 

Università degli Studi Camerino, Italy 

Thames Valley University, London 

 

Dear colleague,  

 

Please, fill in this confidential questionnaire, which is a part of an international research project 

exploring the lifestyles of young people.The information that you give will be completely 

confidential and used only for research purposes.  

 

It will take about 30 min. to complete. 

Thank You for your cooperation 

  Prof. MUDr. Peter Višňovský, CSc. 

  RNDr. Hana Klusoňová, PhD. 

  Mgr. Lenka Spáčilová  

  Dott. Fabio Petrelli 

  Dott. Ssa Iolanda Grappasonni 

  Dott. Raffaella Margherita Milani 

 

Your age:.........................................  

 

Please tick the appropriate boxes: 

 

Gender:   male  female 

 

Who do you live with (in a common household)? 

father    mother   

brothers (how many....)  older......  younger....... 

sisters (how many.......)  older......  younger....... 

others (aunt, grandmother...)....................................................... 

 I live on my own 

 

How do you define your ethnic origins? 

 White – British     Asian or Asian British – Bangladeshi 

 White – Irish      Chinese 

 White – Scottish     Other Asian Background 

 Irish Traveller      Mixed – White and Black Caribbean 

 Other White Background    Mixed - White and black African 

 Black or Black British –Caribbean   Mixed – White and Asian 

 Black or Black British – African    Other Mixed Background 

 Other Black Background    Other Ethnic Background 

 Asian or Asian British – Indian    Information refused  

 Asian or Asian British – Pakistani 

 

Is religion/spirituality important for you? 

yes  no  information refused 

 

If yes, what is your preferred religion?  

……………………………………………………………………………….. 

 

Are you studying:   

Part time         Full time  

 



 

 

- 80 - 

What is your parent‟s job? 

father´s............................................................. 

mother´s........................................................... 

1. Have you used any medicines in the last 12 months?  yes  no 

 

2. How often and for which problems have you used medicines in the last 12 

months? Tick only one answer in each row of the following table: 

 never 
Some 

times  

for 10-30 

following 

days 

for more 

than 30 

following 

days  

Heart disease (hypertension...)     

Diabetes     

Digestive disorders (gastric ulcer, 

diarrhoea…) 
    

Kidney disease and urinary disease     

Liver disease (jaundice, glandular 

fever…) 
    

Contagious disease (influenza, 

tonsilitis, bronchitis, pneumonia…) 
    

Asthma     

Insomnia, anxiety, depression     

For memory improvement     

For pain relief (analgetics)-

(headache, toothache, jointache...) 
    

To improve your physical condition      

To lose weight     

Other………………………………...     

 

3. Who recommended that you take medicines for your problems? 
General practitioner (GP)  Specialist   Pharmacist 

Family    Friend    Nobody 

Someone else............................................. 

 

4. Do you think that using medicines is:  
Mostly beneficial, doesn‟t harm health much 

Mostly harmful and little beneficial 

Sometimes beneficial but sometimes harmful 

 

5. Do you think medicines can cause serious health damage or lead to body 

poisoning? 
Yes  No   I don‟t know 
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6. Please choose “true”, “false”or “I don‟t know” for each statement: 
 True False I don´t know 

Aspirin kills the causal agent of influenza    

It‟s important to take supplements (e.g. 

vitamins) and/or undergo detox procedures 

(e.g. diet) in the spring 

   

Medicines that are helpful for some people 

can be harmful to others 
   

Plant preparations have no side effects     

Medicines are not addictive    

People who study need to take medicines 

for memory improvement 
   

When you have constipation you must take 

medicines (laxatives) 
   

The higher the medicine dosage, the better 

the healing effects 
   

When you have fever, you should take 

antibiotics immediately 
   

   

7. Before you take a medicine for the first time, do you carefully read the instructions and 

information? 

Yes  No   Sometimes 

 

8. What do you do with the information?  

 I throw it away after I have read it   

 I keep it all the time I am using the medicine  

 As the case may be 

 

9. Do you consider the instruction/information understandable?   

Yes  No   Sometimes 

 

10. If the enclosed information is not understandable, what are the reasons? 

too small letters 

too much of too detailed information 

incomprehensible, very technical expressions 

the most important information highlighted  

other...................................................................... 

 

11. How do you understand the following instructions that specify medicine use? (Please tick off 

in the table) 

before meal after meal between  meals 

0 to 30 minutes before meal 30 minutes after meal        at least 1 to 2 hours after the 

first meal                              

1 hour before meal               1 hour after meal               2 hours before the second 

meal                                     

2 to 3 hours before meal              just after meal                    1 hour after the first meal    

 

12. How long is it posible to use medicine after its unpacking? Please select in the table: 

eye drops 1 day 1 month 2 months 

nasal drops 1-2 month 6 months until expiry date 

pills sealed in wrapper 6 months 1 year until expiry date 

pills in phial 6 months 1 year until expiry date 

ointment, cream 15-20 days 2-3 months until expiry date 

eye ointment 1 month 1 year until expiry date 

syrups 1-2 months 6 months until expiry date 
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13. Please select if you consider the following usage of medicines right, wrong or if you don‟t 

know: 

 right wrong 
I don´t 

know 

taking the „right“ (appropriate) medicines    

taking the prescribed dosage in given time periods    

checking the contra-indications (cases when the medicine can„t 

be used) instructions 
   

altering the time of using without consulting a doctor or 

pharmacist 
   

using medicines without consulting a doctor or pharmacist    

using multiple medicines without consulting a doctor or a 

pharmacist 
   

using medicines on advice of a person without any medical or 

pharmaceutical education 
   

consuming alcohol in combination with medicines    

using medicines after their expiry date    

taking medicines from unknown persons    

 

14. Have you ever done some of the following activities? 

 Yes No 

Have you altered the treatment without consulting a doctor (medicine 

dosage, time of usage...)? 
  

Have you read the contra-indications (when medicine can„t be used) in the 

enclosed instructions? 
  

Have you read the indications (what is medicine used for) in the enclosed 

instructions? 
  

Have you started using medicines without consulting a doctor?   

Have you combined more medicines without consulting a doctor?   

Have you used medicines on advice of a nurse?   

Have you used medicines on advice of a coach (trainers, instructor) or 

health professional? 
  

Have you drunk alcohol soon after taking a medicine?   

Have you driven a car or done any other activities requiring full attention 

after using antihistaminics (antiallergic agent)? 
  

Have you driven a car or done any other activities requiring full attention 

after using sedatives? 
  

Have you used a few days expired medicines?   

Have you used more than a month expired medicines?   

 

15. Do you use medicines only on advice of a doctor or a pharmacist?  

yes  no   not always 

 

16. Why (for what purpose) are antibiotics used? 

cold   influenza  gastrointestinal infection 

viral infection  other................................................... 

 

17. When do you cease antibiotics usage? 

as intructed by the doctor   as written by the pharmacist on the package 

after the symptoms of the illness disappear after the decrease of fever 

other............................................................ 

 

18. If the symptoms reappear after some time, do you consult somebody before using the 

medicines that helped you before? 

doctor   pharmacist   family, friend 

on internet  nobody   other way..................................... 

 

19. If you have the same symptoms as a friend or someone in your family, do you use the same 

medicines without consulting a doctor?  yes  no 
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20. Psychoactive (medicines that alleviate distress, depression, nervous, sleeping pills…) can be 

used: 

at anytime    

if I have any of the symptoms or problems they are used for 

when the doctor prescribes them 

when a friend or a family member recommends them 

 

21. Do you think that the above medicines (in question No. 20) can be dangerous?   

yes                no               I don't know 

 

22. If psychoactive medicines (question nr. 20) are used for a longer period of time: 

can solve problems of insomnia and distress  they're harmless 

they are addictive (cause addiction)   other................................. 

 

23. Have you ever used medicines in a combination with alcohol? yes  no 

If yes, which ones?.............................................................................................  

 

24. Where should medicines be kept in the household? 

in cold, dry and dark place   out of children´s reach   

any place in house    even in reach of children   

in a medicine cabinet    other................................. 

Where do you keep them in your household? ................................................................. .................... 

 

25. How do you deal with the expired medicines? 

flush them away in toilet burn them  throw them into the rubish bin 

take them to the pharmacist other way................................................................................... 

 

26. Have you ever tried to smoke tobacco?  yes  no 

If yes, what have you smoked?  cigarettes cigar  tobacco pipe  

    other.................... 

 

27. How old were you when you smoked for the first time? ................................ ………………….. 

 

28. Do you smoke?  yes  no 

If yes, what do you smoke? cigarettes cigar  tobacco pipe  

    other.................... 

If yes, how often?  every day few times a week rarely 

 

If you do not smoke, please, continue with the question No. 45 

 

29. If yes, why do you smoke?   

 Because smoking isn't harmful  because I cannot stop    because others smoke 

 Because it calms me down because it tastes good  other 

.......................................... 

 

30. When do you light the first cigarette after waking up? 

after 5 minutes after 6-30 minutes after 31-60 minutes later than 60 minutes 

 

31. Do you have problems not smoking in places where it‟s banned (in school, cinema, mass 

transit, church etc.)?  yes  no 

 

32. If you smoke, do you pay attention if there are any non-smokers near you?   

yes  no 

 

33. The cigarette you like the less is:  the first one in the morning the first one during a day

                                       other……………………………………… 

 

34. Do you use  manufactured cigarettes  rolled tobacco 
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If you roll your own tobacco, how much tobacco do you buy per week (weight)?............................. 

 

If you use manufactured cigarettes, how many do you smoke per day?   

less than 5      6-10      11-20      21- more than 

31 

 

35. Do you smoke more intesively during the first hour after your waking up than during the rest 

of the day?  yes  no 

 

36. Do you smoke even if you are so ill that you have to spend most of the day in bed?  yes  no  

 

37. If you consider smoking harmful, what diseases do you think it can cause? Please write down: 

..…................................................................................................................................. ....................... 

 

38. Did you try to stop smoking?  yes  no 

      If yes:  Why? ………........................................................................................................   

  When?.................................................................................................................... 

  How (alone, with family or friend's help, with the help of specialists)?............... 

  How long have you not smoked for /didn't you smoke for?.................................. 

 

39. Did you start smoking again?   yes  no  

 

40. What could help you stop smoking? .............................................................................................. 

 

41. How important is to stop smoking for you? 

extremely  important  very important   quite important 

not veryimportant   I don't want to stop smoking  

 

42. How strong is your decision to stop smoking? I‟m: 

completely determined  quite determined  very determined 

not very determined   I don't want to stop  

 

43. Why do you want to stop smoking? 

because smoking damage health       because others put pressure on me     

because cigarettes are expensive       not to endanger health of my relatives by passive smoking 

other .................................................................................................................................................. 

 

44. Do you think your chances to quit smoking are:  

very good  good enough   quite good 

not very good  small    very small 

 

45. Why don‟t you smoke? 

because smoking damages your health  I‟m affraid I'd become addicted   

because it doesn't suit me    other……....................................................... 

 

46. Do you think that excessive drinking can cause health problems?   
yes  no    I don't know 

If yes, please specify:........................................................................................................................... 
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47. Please choose the correct answer in the following statements: 

 True False 
I don´t 

know 

alcohol is good for colds    

alcohol warms you up    

drinking beer doesn't cause any health problems    

when you drink you are stronger    

alcohol can improve sport performances    

alcohol can cause traffic accidents    

alcohol can cause quarrels in family or between 

friends 
   

alcohol  can be component of diet    

alcohol damages your liver    

 

48. Many people drink wine. How many glasses of wine a day do you think don‟t damage health?  

For a person of your age: ...........  For a person older than 20 years: ........   

For a person older than 65 years: ............ 

 

49. Do you drink wine?   yes  no 

How often do you drink it? 

every day except meal; how many glasses:….    

every day during a meal; how many glasses:…. 

few times a week; how many glasses:….     

few times a month; how many glasses:…. 

few times a year; how many glasses:….     

other ........................................................................ 

 

50. Do you drink beer?    yes  no 

How often do you drink it?  

every day except meal; how many pints/bottles:…    

every day during a meal; how many glasses:…. 

few times a week; how many glasses:….      

few times a month; how many glasses:…. 

few times a year; how many glasses:….     

other ........................................................................ 

 

51. Do you drink spirits/fermouth?  yes  no  

If yes, which ones?    

brandy, cognac   whisky     vodka bitter liquors   

aperitives (Cinzano, Martini...) sweet liquors  rum  other…………………….. 

 

How often do you drink it? 

every day except meals; how many glasses:….     

every day during a meal; how many glasses:…. 

few times a week; how many glasses:….     

few times a month; how many glasses:…. 

few times a year; how many glasses:….     

other ......................................................................... 

 

52. When do you ussually drink alcohol?  

at parties  at dance events/clubs in a pub, bar meeting with friends 

in restaurants  on my own at home on holiday, on a day off on a school trip 

others..........                    in cinemas 

 

53. Before driving a car (motocycle, motorbike) you can drink without any risk: 

only non-alcoholic drink  one large beer (0,5 l)  

one small beer (0,33 l)   up to 3-4 glasses (of 200 ml) of wine 

only 1-2 glasses (of 200 ml) of wine  one aperitive 

one shot of spirits   one shot of liquor     

one coctail 
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54. Have you ever been drunk? never  few times sometimes often 

 

If yes, when? 

at parties  at dance events/clubs in a pub, bar meeting with friends 

in restaurants  on my own at home on holiday, on aday off on a school trip 

others..........                    in cinemas 

 

 

How did you feel when you were drunk?   

amused, having fun  stoned, tripped  

sick   disgraceful      

nothing   other.............. 

 

55. Sort the following behaviors from the most dangerous (1), through less dangerous (2) 

to the least dangerous (3):   

smoking:............... occasional using of drugs: ............        drinking alcohol: .................. 

 

56. What do you think the term “drug” means? 

............................................................................................................................................................ ..

........................................................................................................................................ ...................... 

  

57. Do you know any substances you would call „drugs“? If yes, write them down: 

..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................... ........................... 

  

58. What do you think about harmful effects of the following substances? (Choose one answer per 

each substance) 

 extremely 

dangerous 

dangerous little 

dangerous 

harmless I don't 

know 

Amphetamine, 

“speed” 

     

Coffee      

Heroin      

Antibiotics      

Hashish      

Alcohol      

Aspirin      

Cocaine      

Methadone      

LSD      

Marijuana/cannabis      

Sedatives      

Tobacco      

Sleeping pills      

Viagra      

Anabolic steroids      

Creatine      

Ecstasy      

 

59. Which of these substances do you consider “addictive drugs“? 

heroin  cocaine LSD marijuana/cannabis hashish  viagra 

ecstasy alcohol tobacco   anabolic steroids 

creatine methamphetamine   amphetamine coffee 

antibiotics aspirin  methadone  sedatives sleeping pills 

others................................................................................................. ................................................ 
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60. Have you tried any of the following substances? If yes please mark it with cross. If you used it 

more than once, please write how many times you used it in LAST SIX MONTHS: 

 
yes, I have 

tried 

how many 

times (in last 

6 months) 

 
yes, I have 

tried 

how many 

times (in last 6 

months) 

Amphetami

ne 
  

Marijuana/ 

cannabis 
  

Heroin   Sedatives   

Hashish   Tobacco   

Alcohol   
Sleeping 

pills 
  

Cocaine   Viagra   

Methadone   
Anabolic 

steroids 
  

LSD   Creatine   

 

When do you usually use them? 

at parties  at dance events/clubs in a pub, bar meeting with friends 

in restaurants  on my own at home on holiday, on a day off on a school trip 

others..........                    in cinemas 

 

61. Were any of these substances offered to you? 

yes, by a friend  yes, by an unkown person  no 

 

62. Why did you decided to use the substance?  (You can choose more than one answer) 

by mistake    it's trendy 

to try out new feelings   so I won't feel alone  

to flow into the rhytm of music  for sex 

so I don't feel exhausted   boredom 

to cheer up    to find out what it's all about 

to socialize    for relaxation 

to show myself    to improve my bodyshape 

to lose weight    to improve my performance  

other: ....................................................... 

 

63. Where did you get the substance?   

at parties  at dance events/clubs in a pub, bar meeting with friends 

in restaurants  on my own at home on holiday, on a day off on a school trip 

others..........                    in cinemas 

 

64. Was the substance offered you free of charge, or did you purchase it? 

free of charge  purchase 
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65. What effects did you feel in hours following after you had used the substance? (You can select 

more options) 

physical well-being  sense of faster thinking  

well-being  tireless  

euphoria  insomnia  

sadness  
sense of exceptional 

abilities 
 

increased  sensivity  visual halucination  

increased sexuality  audio halucination  

lethargy, immobility  body temperature increase  

decrease of sexual appetite  loneliness  

aggression  fear, worries  

sense of belonging 

 

easier to socialize 

 

 

 

feel of losing own mind   

feeling like everybody feels 

like me 
 

other.............................  

................................. 
 

 

67. Below is a list of feelings and complaints that people sometimes have. Please read each one 

carefully. After you have done so please tick on the righ option that best describes HOW MUCH 

YOU HAVE EXPERIENCED THAT FEELING OR COMPLAINT IN THE PAST WEEK 

(INCLUDING TODAY).   

No.  
Not 

at all 

A 

little 

bit 

Moderately 
Quite 

a bit 
Extremely  

1 Nervousness or shakiness inside      

2 Faintness or dizziness      

3 
The idea that someone else can 

control your thoughts 
     

4 
Feeling others are to blame for 

most of your troubles 
     

5 Trouble remembering things      

6 
Feeling easily annoyed or 

irritated 
     

7 Pains in heart or chest      

8 Feeling afraid in open spaces      

9 Thoughts of ending your life      

10 
Feeling that most people can not 

be trusted 
     

11 Poor  appetite      

12 Suddenly scared for no reason      

13 
Temper outbursts that you could 

not control 
     

14 
Feeling lonely even when you 

are with people 
     

15 
Feeling blocked in getting things 

done 
     

16 Feeling lonely      

17 Feeling blue      

18 Feeling no interest in things      

19 Feeling fearful      

20 Your feelings being easily hurt      

21 
Feeling that people are 

unfriendly or dislike you 
     

22 Feeling inferior to others      

23 Nausea or upset stomach      

24 
Feeling that you are watched or 

talked about by others 
     

25 Trouble falling asleep      
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No.  
Not 

at all 

A 

little 

bit 

Moderately 
Quite 

a bit 
Extremely  

26 
Having to check and double-

check what you do 
     

27 Difficulty making decisions      

28 
Feeling afraid to travel on buses, 

subways or trains 
     

29 Trouble getting your breath      

30 Hot or cold spells      

31 

Having to avoid certain things, 

places or activities because they 

frighten you 

     

32 Your mind going blank      

33 
Numbness or tingling in parts of 

your body 
     

34 
The idea that you should be 

punished for your sins 
     

35 
Feeling hopeless about the 

future 
     

36 Trouble concentrating      

37 
Feeling weak in parts of your 

body 
     

38 Feeling tense or keyed up      

39 Thoughts of death or dying      

40 
Having urges to beat, injure or 

harm someone 
     

41 
Having urges to break or smash 

things 
     

42 
Feeling very self-conscious with 

others 
     

43 Feeling uneasy in crowds      

44 
Never feeling close to another 

person 
     

45 Spells of terror or panic      

46 Getting info frequent arguments      

47 
Feeling nervous when you are 

alone 
     

48 
Others not giving you proper 

credit for your achievements 
     

49 
Feeling so restless you could not 

sit still 
     

50 Feeling of worthlessness      

51 
Feeling that people will take 

advantage of you if you let them 
     

52 Feelings of guilt      

53 
The idea that something is 

wrong with your mind 
     

 

 

 

 

Thank you for your cooperation 

  


