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2. Úvod

Problematika zneužívání návykových látek je nepřehlédnutelným fenoménem, který 

zasahuje do života velké většiny zemí současného světa. Konzumace drog, či dokonce 

drogová závislost se přitom objevuje u stále nižších věkových skupin, zasáhla i děti, které se 

teprve vzdělávají na základních školách. To se týká i populace České republiky. Stále častěji 

slýcháme o případech násilných činů, které byly spáchány pod vlivem návykových látek. 

Bohužel, aktéři dětského věku se v nich objevují stále častěji.

Přemýšlím o této problematice, sama jsem matkou. Kladu si otázky – jaké jsou 

příčiny tohoto stavu? Zabývá se naše společnost dostatečně touto problematikou? Vždyť již 

údaje z průzkumů uskutečněných u nás na konci 90. let 20. století byly burcující. Osobní 

zkušenost s drogami přiznalo 19% žáků základních škol a 27% středních škol. Jsou tedy děti 

dostatečně informovány o této problematice? Co se dělá v oblasti prevence?

Žijeme v době, kdy kolem nás už od útlého mládí vidíme jen shon. Již jako malé děti 

jsme se setkávali s tím, že na nás rodiče měli málo času, většina z nás otce viděla velmi málo 

a matka byla v jednom kole a často jsme slýchávali: „běž si hrát, mám moc práce“. I tuto 

uspěchanou dobu já osobně obviňuji za to, že rodiče nepomůžou najít svému dítěti koníčka a 

tímto ho v podstatě nemotivují k nějaké určité zálibě, kde by se ve svém volném čase 

zdokonalovalo a nenudilo by se.  

Když jsme začali chodit do základní školy, najednou začaly první starosti, strach, 

obavy z učení, jak to zvládneme. Na střední škole jsme najednou zjistili, že jsou různé 

způsoby, jak se zbavit všech starostí a bavit se, nebo i zahnat nudu. 

Ono není nic špatného na tom, aby se člověk odreagoval od denního stereotypního 

života, ale měl by vědět, kam až může zajít. Někdo zvolí sport či kulturu, jiní se uchylují ke 

specifické společnosti, která nabízí zábavu a s tím spojený alkohol a požívání různých drog. 

Ruku na srdce, prošli jsme si tím snad všichni.  Chtěla bych tímto říct, že děti ve věku 10-20 

let, vidí drogy jako cestu k zábavě a poznání nového světa.  Bohužel u některých slabších 

jedinců je to jen vstupenka k tvrdým drogám. V tomto věku si žádné dítě naprosto 

nepřipouští, i když informace většinou mají, pozdější následky v životě.  Berou to opravdu 

jako zábavu, poznání něčeho nového a v tento moment je to jediný důvod, proč po droze

sáhnou. V pozdějším věku pak přicházejí na to, jak jim to komplikuje život a omezuje je to.  

Širší okolnosti a souvislosti této problematiky byly popudem k volbě tématiky mé 

bakalářské práce. 
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  3. Cíl práce

Práce je orientována na sledování drogové problematiky u školské mládeže 

v regionu Vsetín.

Jejím hlavním cílem je realizovat průzkum formou dotazníkového šetření mezi 

školskou mládeží několika vybraných základních a středních škol regionu Vsetín. V rámci 

dotazníku a jeho následného vyhodnocení by měly být nalezeny dílčí odpovědi mapující

následující oblasti:

- kdy se studenti s drogou poprvé setkávají

- kdo a v jakém prostředí jim drogy nabízí

- nejčastěji užívané drogy

- proč jsou drogy tak vyhledávané

- co jim drogy přináší

- co na to rodiče

- kde berou peníze na drogy

- pohled na kamarády, kteří berou tvrdé drogy

- dostupná protidrogová pomoc

- najít možnost, jak zabránit užívání drog
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4. Rozdělení drog, jejich působení a možná rizika

Hlavně díky hudbě a sdělovacím prostředkům se drogy staly častou součástí naší společnosti a 

to již někdy v polovině minulého století. Drogy k nám většinou přichází ze zahraničí. Kokain a 

heroin se nelegálně dováží ze zemí, kde pro jejich výrobu jsou vhodnější podmínky a dostatek 

surovin – Jižní Amerika, Asie.  Ze Západní Evropy se dováží extáze a LSD. Konopí se už většinou 

pěstuje zde, ale hašiš nebo speciálně upravená marihuana se k nám dováží. Pervitin a tzv. 

braun se vyrábí převážně v Čechách (podomácku). Obě drogy se dají připravit s léků na předpis.  

Vyrobené nebo pašované drogy se pak díky dealerům dají sehnat na ulici. 13)

Drogy se dělí do několika skupin: 

1. Z hlediska postoje společnosti k droze
2. Z hlediska rizika vzniku závislosti
3. Z hlediska působení drogy na psychiku

Postoj společnosti ke droze. 
Ukázky některých návykových látek viz obrázek č. 1

Legální drogy Nelegální drogy

Legální, dostupné, ale jejich závislost je stejná, 

jako na ilegální drogy.

Příklad: nikotin, alkohol, kofein, léky

(benzodiazepiny), hypnotika, organická 

rozpouštědla

Nelegální drogy jsou společností 

neakceptovatelné, jejich prodej a přechovávání 

je trestné.  

Příklad: pervitin, marihuana, heroin, hašiš,

extáze

Měkké drogy Tvrdé drogy

U těchto drog nevzniká rychle závislost, a 

uživatel se nedostane do problémů.

Příklad: konopné drogy, tabák, extáze

Tyto drogy způsobují závislost, aplikují se i 

nitrožilně.

Příklad: kokain, pervitin, heroin

http://www.substitucni-lecba.cz/postoj-spolecnosti-ke-droze
http://www.substitucni-lecba.cz/riziko-zavislosti
http://www.substitucni-lecba.cz/riziko-zavislosti
http://www.substitucni-lecba.cz/pusobeni-na-psychiku
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Závislost

Drogy s mírným rizikem Drogy s vysokým rizikem 

U těchto drog je riziko (pro uživatele i pro společnost) nízké, 

tyto drogy jsou pro společnost přijatelné.

Příklad: marihuana, kofein

Tyto drogy způsobují silnou

závislost.

Příklad: pervitin, heroin, 

organická rozpouštědla

Látky ovlivňující psychiku zdravého člověka

Obr. č. 1 Ukázky některých návykových látek

Tlumivé látky

Mák 

Způsobuje zklidnění, uvolnění, zpomalení reakcí a spánek. U této 

drogy vzniká rychle fyzická závislost, pokud není droga opět podána, 

objeví se abstinenční příznaky.

Příklad: alkohol, heroin, léky- anxiolytika, hypnotika, morfin

Povzbuzující látky

U této drogy vzniká psychická závislost, jedinec nepotřebuje jíst ani 

spát, mizí únava.

Příklad: kofein, kokain, nikotin, pervitin 13)
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Halucinogenní Látky

Lysohlávky, Marihuana

Tyto drogy způsobují zrakové i sluchové halucinace. Ovlivňují 

psychiku, jedinec vše více prožívá. U těchto drog je nebezpečí 

v nepředvídatelnosti. Tyto drogy většinou dovedou jedince k užívání 

tvrdých drog. 

Příklad: Lysohlávky, LSD, konopné drogy 13)

4.1 Drogová závislost a její původ vzniku

Drogová závislost vzniká postupně, většinou má několik fází:

1) je to fáze experimentální:

Droga se bere jen příležitostně, s určitou skupinou lidí a v určité společnosti. Uživatel má 

falešný pocit, že se nemůže nic stát a pokud bude brát drogu jen v určitém zvoleném čase,

má vše pod kontrolou. V této fázi má droga mizivé negativní účinky. Před rodiči a známými 

se užívání dá zatajit a jedinci to pomůže uniknout z reality. Pokud uživatel v této fázi od 

drogy odstoupí, tak má vyhráno, pokud ne, začne více propadat drogám díky stresovým 

situacím, které normálně přicházejí. 11)

2. fáze - víkendové užívání:

Uživatel bere drogu o víkendech s určitou společností, nejčastěji na diskotékách. Postupně 

jedinec přemýšlí i o tom, že by si vzal drogu i v týdnu a začne se přizpůsobovat své touze po 

droze. Zde už droga je malým problémem pro jedince. Jeho zájmy či koníčky už nejsou tak 

důležité, dochází k absencím jak ve škole, tak i v práci. Uživatel hledá nové kamarády, kteří 

také berou drogy, stávající kamarádi ho už nezajímají, nemá si s nimi co říct. Hledá pomoc, 

ale takového typu, chci brát drogu, ale nechci mít problémy doma ani ve škole či v práci. Bez 

drogy je nuda a svět mě nebaví. Už zde je vhodná odborná pomoc. 11)
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3. fáze – užívání každodenní:

Veškerá kontrola nad drogou zmizela. Jedinec užívá drogu každý den. Veškeré původní

hodnoty jako koníčky, kamarádi a rodina jdou stranou. Nejdůležitější je droga. Přichází 

emociální zoufalost, neřešené problémy jsou přebíjeny dalšími dávkami drogy. Dochází 

k vyhození ze školy či zaměstnání, jedinec se uchyluje ke svým kamarádům, kteří berou taky 

drogy, dochází ke krádežím a jedinec parazituje na rodičích. Uživatel chce přestat, ale sám to 

nedokáže. Zde je léčba nezbytná. 11)

4. fáze – užívat musím, abych byl normální

V této fázi už droga nic nepřináší, jedinec už není schopen vidět věci reálně, ale musí brát, 

aby zůstal normální. Sám sebe klame, dochází ke ztrátě vlastní důstojnosti, uchyluje se ke 

krádežím, je schopen čehokoliv, jen aby měl na drogu. Jedinec je součástí izolované skupiny, 

s kterou si vlastně ani nerozumí, hádají se, střídají se u nich emoce, ale společnou řeč najdou 

na téma droga. Uživatel se pohybuje v bludném kruhu, ze kterého si sám nepomůže. 

Potřebuje odbornou pomoc. Pokud neodmítne, nastává dlouhá a obtížná odvykací léčba, 

která není vždy úspěšná. Uživatel je zvyklý veškeré problémy řešit drogou, takže i po léčbě, 

pokud nastanou nějaké problémy běžné v životě, uživatel bude mít pravděpodobně potřebu 

sáhnout ze zvyku po droze. 11)
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4.2 Drogová závislost a její negativní důsledky

Jakékoliv užívání drog a nemusí to být zrovna závislost, poškodí člověka v jeho životě 

(biologicky, psychicky i sociálně). Důsledky můžou přijít již při prvním užití, u některých až při 

dlouhodobém užívání. 17)

Za psychické poruchy považujeme podrážděnost, poruchu emocí, poruchu paměti vedoucí 

až k demenci. Některé drogy jsou extrémně budící (např. pervitin) u jiných je výrazná

neschopnost aktivit (heroin). Aktivita nastává i v momentu, kdy dochází k vyprchání dávky a 

člověk je přinucen rychle sehnat další dávku. 

Veškeré zájmy a koníčky jdou stranou, zájem je jen o drogu a o společnost, která bere drogy. 

Psychotické poruchy – přichází halucinace, psychomotorické poruchy, bludy, nepřiměřené

emoce. 17)

Biologické následky:

Celkové zanedbání organismu, špatná životospráva, hubnutí, zanedbání osobní hygieny 

apod. Dochází ke ztrátě imunity – záněty, abscesy, infekční choroby jako AIDS, žloutenka. 

Porucha ledvin, jater, nervové soustavy a zažívacího traktu. 17)

Sociální následky:

Neplnění školní docházky, absence v zaměstnání což vede až k jeho ztrátě. O stávající 

kamarády není zájem, zájem je pouze o kamarády, kteří také berou drogy. V rodině to 

neklape, jedinec utíká z rodiny, ale stále na rodině parazituje, často krade. Se svými 

kamarády, kteří berou drogy, není také lehké vyjít, jelikož jsou všichni podrážděni, dochází 

k hádkám. Jediná společná věc je droga, která je zcelistvuje. Jedinec není schopný sám si 

pomoci, potřebuje pomoc zvenčí. 17)
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4.3 Proč lidé berou drogy

Ti co berou drogy si myslí, že ve svém životě něco zásadně změní. Zde jsou důvody, proč

mladí lidé berou drogy:

Začlenit se co nejrychleji do kolektivu

Uniknout od běžné reality a odpočinout si

Zahnat rychle nudu

Udělat něco velkého  - dospěláckého

Vzbouřit se okolí i sobě

Experimentovat, zažít něco nového

Myslí si, že drogy jsou nějaké dočasné řešení. Ale nakonec se jim to vymkne z kontroly a z 

drog se stane problém.

I když je někdy velmi obtížně postavit se svým problémům, je daleko horší žít s drogou a

nebo naučit se žít bez ní. Skutečným řešením je zjistit si nejprve fakta a s drogami vůbec 

nezačínat. 14)

Jak drogy působí na organismus?

Drogy mají podobné nebo stejné účinky jako jedy. Množství určuje jejich silný či slabý 

účinek. Menší množství stimuluje (zvyšuje aktivitu). Velké množství působí jako sedativum 

(potlačuje aktivitu). Zvyšující se dávky drog způsobují otravu a můžou jedince i zabít. Obecně 

tato fakta platí pro všechny drogy. K dosažení vytouženého účinku je potřeba brát větší a 

větší množství. Drogy mají rozdílné vlastnosti: ovlivňují mysl a to buď negativně anebo 

pozitivně. Drogy dokážou zamlžit vnímání jedince a výsledkem je, že jedinec má

nevyzpytatelné chování až poněkud divné. Drogy mohou přinášet krátkodobou úlevu od 

bolesti, ale zároveň ničí schopnosti uživatele, zablokují pocity a zatemní jeho myšlení.

Obdobou drog jsou léky. Účelem léku je především nás povzbudit, utlumit naše bolesti nebo 

změnit pochody v těle, aby nám bylo co možná nejlépe. I když jsou léky drogy, někdy jsou 

opravdu nezbytné. Léky mají především účel jako stimulanty nebo jako sedativa a jejich 

nadměrné užívání nám může ublížit či nás zabít. 14)

Drogy ovlivňují naší mysl

Paměť uchovává naše vzpomínky, a když si na něco vzpomeneme, zareagujeme, ale drogy

způsobí, že žádné vzpomínky už zkrátka nejsou. Ač si to uživatel bude přát a chtít sebevíc.

Drogy vyvolávají falešný pocit, že jedinec je pomalý, hloupý, neschopný a o to víc jedinec 

bere drogy, aby se tohoto pocitu zbavil.  14)
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Drogy zničí naši tvořivost

Jedna z obecně nejrozšířenějších lží o drogách je, že lidem napomáhají být tvořivější. Pravda 

je úplně jiná. Smutný člověk může užívat drogy, aby si dopřál přechodného pocitu štěstí. Ten 

však nikdy nepřijde. Na chvíli je člověk sice veselý, ale po vyprchání drogy jsou stavy ještě 

horší a uživatel propadá ještě více do depresí a pokaždé je emocionální propad jen horší a 

horší. Drogy nakonec zcela dokonale zničí veškerou tvořivost, kterou kdy člověk měl. 14)

„Po celou dobu, co jsem bral drogy, jsem měl pocit, že zvládám svůj život a že to dělám 

skvěle. Ve skutečnosti jsem však ničil vše, o co jsem se v životě snažil a za co jsem bojoval. 

Zpřetrhal jsem pouta se všemi svými přáteli, kteří nebrali drogy a se svojí rodinou, takže 

jsem neměl žádné jiné přátele kromě svých drogových parťáků. Každý den se točil kolem 

jediné věci: kolem plánu, jak získat peníze, které jsem potřeboval na drogy. Udělal bych 

cokoliv, jen abych získal svůj milovaný amfetamin – byla to má jediná životní motivace.“

– Pat 14)

„Zábava byla vždycky lepší, když jsem byla opilá. Brzy poté, co jsem začala pít, jsem objevila i 

marihuanu. O něco později jsem jednou seděla doma u kamarádky a kouřila marihuanu, 

když někdo z tašky vytáhl sáček kokainu. Šňupání kokainu se brzy stalo každodenní zvyklostí. 

Kradla jsem peníze, které moji rodiče vydělali podnikáním, i od svých prarodičů, skoro každý 

den, abych si mohla dopřát svůj alkohol, kokain, marihuanu a LSD. Pak jsem objevila 

OxyContin a začala ho pravidelně užívat. Než jsem si stačila uvědomit, že jsem závislá, byla 

ze šňupání OxyContinu každodenní rutina. Potřebovala jsem něco silnějšího – a objevila 

heroin. Nezastavila jsem se před ničím, abych získala svoji dávku. Moje závislost nade mnou 

vyhrávala. A pokaždé, když jsem se pokusila ji setřást, fyzické nutkání mě dohnalo zpátky k 

droze.“ – Edith.  14)

4.4 Nejběžnější užívané drogy 

Marihuana 

Obvykle se kouří nebo se přidá do pokrmů. Dle studie, má u nás zkušenosti s touto drogou 

každý druhý. Marihuana není dnes, co bylo dříve. Dnes se vyšlechtilo mnoho odrůd, které 

jsou silnější a mnohdy přivedly uživatele do nemocnice. Tato droga patří mezi látky s účinky 

akceptovatelnými, ale její hlavní úskalí panuje v tom, že účinky této drogy postupem užívání 

vymizí a jedinec je nepřímo donucen sáhnout po droze tvrdé, aby dosáhl stejných účinků, 

jako když s marihuanou začínal. Marihuana obsahuje látku THC (tetrahydrocannabinol). 

Účinek marihuany závisí na množství THC v dané odrůdě, způsobuje lehkomyslnost, střídání 

nálad, halucinace, později hlad a žízeň. Marihuana může způsobit zažívací problémy, průjmy, 

kouř z cigaret je horší než kouř z cigaret a může způsobit bronchitidy. Dále poškozuje

intelekt i paměť. 15)

http://www.drogy.cz/kokain/index.html
http://www.drogy.cz/alkohol/index.html
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Alkohol 

Ovlivňuje centrální nervový systém, blokuje zábrany, způsobuje problémy s koordinací, vede 

ke ztrátě zraku, k selhání organismu a k výpadkům paměti.  Velké množství alkoholu způsobí 

koma a smrt. Pokud se zkombinuje alkohol s drogami či léky, účinek je katastrofální, končící 

nejčastěji smrtí. Alkohol u mladých lidí negativně působí na jejich duševní i fyzický rozvoj.

Dlouhodobé užívání vede k závislosti na alkohol, jedinci snáší větší množství. Později dochází 

k poškození jater. Člověk se stane na alkoholu velmi rychlé závislý, a pokud člověk přestane 

pít, dostavují se abstinenční příznaky. 15)

Extáze 

Připravuje se většinou jako tableta. Extáze se uměle vyrábí v laboratoři. Výrobci můžou 

snadno k droze něco přimíchat, například amfetaminy, kofein nebo dokonce kokain. Alkohol 

ve spojení s extází vede až ke smrti.

Při užívání extáze člověk nepociťuje únavu ani slabost svalů, může např. tančit i několik 

hodin. Pokud je v teplém a přelidněném prostředí, může dojít ke kolapsu (k dehydrataci či 

srdečnímu selhání). Při užívání dochází k falešným náklonnostem, zmatku, depresím, jsou 

zhoršené úsudky. Dochází k nevolnostem, náhlým slabostem, jedinec má nutkavé skřípání 

zubů, vyskytuje se paranoia, pocení, zimnice a záchvaty úzkosti. Při dlouhodobém užívání 

dochází k trvalému poškození mozku. Někteří jedinci zemřeli i při první dávce drogy. 15)

„Extáze ze mě udělala blázna. Jednou jsem kousala sklo, jako bych kousala do jablka. Teprve 

poté, co jsem měla ústa plná úlomků skla, jsem si uvědomila, co se mnou děje. Jindy jsem 

zase hodinu trhala koberce vlastními zuby.“ – Ann 15)

Kokain a crack 

Kokain se šňupe, užívá se ústy, aplikuje se pomocí injekční stříkačky nebo inhaluje. 

V kombinaci s pervitinem je jednou z nejnávykovějších látek. Při užívání dochází 

k intenzivnímu opojení, dochází ke střídání nálad. Při delším užívání lidé nejsou schopní 

pořádně jíst ani spát. Droga vyvolává hněv, deprese, paranoiu, nepřátelské pocity, svalové 

záchvaty, úzkosti, výrazný tlukot srdce a sluchové halucinace. Tak jako i u ostatních drog, i 

zde musí člověk užívat větší a větší dávky, aby byl uspokojen. Po vyprchání dávky musí 

jedinec okamžitě užít další dávku. V takovém stavu může uživatel dokonce i zabít jiného 

člověka, jen aby dávku získal. Opačný extrém je v tom, že si vezme život sám, protože 

nezvládne stav, ve kterém se nachází. 15)

Pervitin (metamfetamin)

Je nejčastěji kouřen, šňupán nebo aplikován nitrožilně a seženeme ho pod názvem ,,péčko, 

perník,,. Tato droga způsobuje násilné, agresivní nebo psychotické chování. Pervitin 

http://www.drogy.cz/kokain/index.html
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způsobuje jednu z nejhůře léčitelných závislostí. Tato droga způsobuje narušení spánku, 

neklid, snižuje hmotnost, navozuje halucinace, paranoiu, zmatek a v některých případech 

může užívání způsobit křeče, které nakonec vedou ke smrti. Při delším užívání je poškozen 

mozek, dochází k srdeční arytmii či selhání srdce, selhání paměti a extrémním výpadkům

paměti. 15)

„Pervitin byl mou nejoblíbenější drogou, avšak užíval jsem i další – levné, snadno dostupné, 

vysoce návykové a samozřejmě snadno uživatelné. Zkusil jsem pervitin jednou a BUM! Byl 

jsem závislý. Jednou z věcí, kterou má závislost ovlivnila, byla má hudební kariéra. Měl jsem 

skvělou kapelu a hrál skvělou hudbu a měl skvělé spoluhráče, kteří nebyli jen členy kapely, 

ale i mými nejlepšími přáteli. To vše se změnilo, když jsem začal užívat pervitin.“

– Brad 15)

Inhalanty

Zde můžeme zařadit chemické látky, které najdeme běžně v domácnostech, jako jsou barvy, 

aerosolové spreje, ředidla, acetony a odlakovače na nehty. Inhalanty je možné vdechovat 

nebo čichat. Inhalanty výrazně negativně ovlivňují funkci mozku – poškozují mozek, dochází 

k poškození čichu, mohou se projevit ledvinové, jaterní a plicní komplikace. Jedinci často 

krvácí z nosu. Při inhalování je tělo ochuzeno o kyslík a tím dochází k srdeční arytmii.  Při 

inhalování dochází ke ztrátám svalové pružnosti, později dochází k neschopnosti se 

pohybovat či mluvit. Při delším používání dochází k agresivitě, infarktu, udušení či smrti. 

Inhalanty  zcela nahradí kyslík v plicích. 15)

Heroin 

Je kouřen, aplikován nitrožilně, nebo šňupán. Tato droga je vysoce návyková. Při užívání 

dochází ke ztrátě se rozhodovat.  Při nitrožilních aplikacích dochází k častým nákazám AIDS 

nebo žloutenky. Tato droga je jednou ze tří příčin úmrtí spojených z užívaných drog. Dochází 

ke zvracení, bakteriálním infekcím cév, hnisavým zánětům, onemocnění jater či ledvin, ke 

zpomalení srdeční funkce i dechu, později k selhání a ke smrti. 15)

LSD 

Dostaneme ho v tabletách, jako tekutinu nebo v kapslích. Savý papír se napouští drogou, 

následně je rozstříhán na čtverečky a jeden čtvereček je jedna dávka. Tato látka se vyrábí 

z prudce jedovaté houby, která roste na ječmeni. Účinky jsou nepředvídatelné, trvající až    

12 hodin. Tato látka způsobuje zvýšený srdeční tep, zvýšený krevní tlak, navozuje nespavost, 

chvění, sucho v ústech, nechutenství, deprese, jedinec má rozšířené zornice a dochází k 

obavám ze smrti a ze ztráty zdravého rozumu, vedoucí k zoufalství. 15)

Trip

Účinek je 10-12 hodin, ale u některých lidí se objevily i dlouhotrvající stavy psychotické. 15)
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4.5 Zneužívané léky a jejich odvykací léčba

Další kategorie, u kterých je nebezpečí návyku, jsou některé druhy léků.

Závislost vyvolávají léky opiáty (např. kodein), stimulancia, hypnotika, sedativa. Kromě

těchto uvedených látek jsou často zneužívány i jiné léky. V tomto případě se podle 

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) hovoří o „zneužívání látek nevyvolávajících 

závislost“.                                                                                                                                                      

Problém se zneužíváním léků je velmi závažný. Předpokládá se, že nadměrné užívání u 

dospělých těchto látek bude asi vyšší. Potvrdilo se z klinické praxe, že i ze skupiny 

benzodiazepinů dochází často ke zneužívání a tato látka se často užívá v kombinaci s alkoholem 

či drogami. Výsledkem jsou pak netypické obrazy a komplikují se i odvykací stavy u jedinců.

Nadměrné užívání látek nevyvolávajících závislost (kód F55)

Zde jsou zařazeny laxantiva (projímadla), antidepresiva a také analgetika, steroidy,

vitamíny nebo i jiné hormony a lidové či přírodní preparáty. Také léky tlumící bolest, i když

nejsou návykové (např. brufen, paralen, acylpyrin, a jiné), přinášejí velmi závažné rizika. Dle 

jednoho výzkumu v USA, zemře na zneužívání léků tlumící bolest více než na AIDS. Anabolika 

jsou dalším problémem, které zneužívají vrcholoví sportovci.

U anabolik dochází u dospívajících osob k zástavě růstu, poškození cév a srdce, 

poškození jater a vznik mozkové mrtvice. K tomu patří i podezíravost, změny osobnosti, 

ztráta přátel a sklony k násilí. Dochází k oslabení imunity, což způsobuje nižší odolnost proti

nádorům a nemocem. 25)

Ze studií bylo zjištěno, že lidé zneužívající anabolika často pochází ze špatných 

sociálních rodin, rodiče jsou často závislí na alkoholu a jiných drogách. Proto lidé zneužívající 

tyto látky by měli být vyšetřeni komplexně, kde jsou zahrnuty i psychiatrické i psychologické 

výsledky. Při vysazování anabolik se často projevuje mánie, deprese a sebevražedné

tendence.  Mnohdy jsou potřebná i antidepresiva. 25)

                      

Sedativa a hypnotika - poruchy vyvolané jejím účinkem

Zde se řadí barbituráty, které se dnes podávají vzácně, ale mohou být součástí 

lékových směsí (např. Alnagon). Dále diazepam, benzodiazepiny, flunitrazepam (Rohypnol), 

bromazepam. Tyto látky vyvolávají závislost i při terapeutických dávkách. Při odvykávání 

dochází k mánii a problémy, pro které byly tyto léky nasazeny, se pak zesilují. Návyková jsou i

nebenzodiazepinová hypnotika jako zolpidem (Stilnox, Hypnogen), zopiclon (Imovane, 

Zopiclon), i když se dříve tvrdil opak. Někdy se objevují i abstinenční příznaky s epileptickými 

záchvaty při vysazování vysokých dávek. Existují dvě skupiny lidí. První skupina zneužívá

uvedené léky pro jejich tlumivý účinek, druhá pak pro účinky vyvolávající euforii a exaltaci. 25)
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Léky s budivým účinkem

Klinický obraz: tyto léky se zneužívají méně než sedativa, ale závislost vyvolávají

také. Je známá závislosti na Sanorinu (účinnou látkou je zde sympatomimetikum nafazolin). 

U budivých látek není problém v odvykání, ale v tom, že lidé velmi touží opět po podání 

návykové látky. Ty léky, které obsahující pseudoefedrin nebo efedrin se zneužívají jako

surovina pro přípravu pervitinu. Intoxikace akutní: rozšířené zornice, zrychlený tep, neklid, 

neposednost, třes, podrážděnost, vzrušení, někdy nepravidelnost tepu, podezíravost, 

zvýšení teploty, úzkosti. Po vyprchání účinku drogy nastávají deprese a útlum navozující

dlouhý spánek. Při nadměrném užívání přicházejí pocity pronásledování. U chronického

stavu dochází k poruchám spánku, poruchám soustředění a paměti, k depresím, přichází 

halucinace, horečky, vyrážky, pocení, snižuje se imunita, bolest hlavy, porucha vidění, 

poškození jater a srdce. 25)

Prevence zneužívání léků

Lékař by měl zvážit všechna rizika, než předepíše léky. Měl by být informován, zda 

pacient není závislý na alkoholu. Tato skupiny léků zahrnuje i další rizika jako je ospalost, 

nebezpečí zlomeniny krčku v důsledku pádů, zvýšená mortalita. Pokud byly podávány 

benzodiazepiny delší dobu, je velmi obtížné jejich vysazování. Zde je nezbytné pacientům 

nabízet jiné než farmakologické způsoby mírnění, najít možné alternativy na zmírnění 

úzkosti jako např. relaxace, procházka apod. 25)

5. Drogová prevence, poradna, léčebna a léčba pro  

závislé

Komplexní systém vybudovaný v naši zemi zahrnuje služby a léčebné programy, kde je léčba 

realizována. Jsou zde pacienti, kteří ještě berou drogy, následují léčby až do úplného

vyléčení drogově závislých. 

Drogová prevence – využívá média, pořádá semináře ve školách aj., aby se společnost 

dozvěděla o důsledcích užívání drog. 4)

Zařízení pro děti a mládež, kteří opakovaně páchají trestné činy, toulají se apod. Mládež se 

může věnovat různým aktivitám jako je stolní fotbal, poslech hudby, tenis, promítání filmů 

apod. Podmínkou je však, že všichni musí dodržovat pravidla a to je komunikace se 

sociálními pracovníky, kteří jim zajistí poradenství. 4)
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Programy terénních streetworkerů - terénní pracovníci pomáhají přímo v ulicích, kde 

drogově závislým poskytují sociální poradenství, vymění jim použité jehly a stříkačky za nové. 

Poskytnou jim i základní ošetření. 4)

Drogová centra - nabízí informace a poradenství o „bezpečném" užívání drog. 

Substituční léčba – aby mohl uživatel nastoupit do léčby, musí splňovat potřebná kritéria, 

jako je plnoletost, musí doložit několik neúspěšných pokusů v léčbě, apod. Princip léčby 

spočívá v tom, že je droga uživateli nahrazována jinou látkou, která má podobné účinky, ale 

obnáší nižší rizika.

Detoxikace – v této fázi se odstraňují škodliviny z těla uživatele, jak v domácím či léčebném 

prostředí. Aplikují se podobné látky, jako byla stávající droga, což zmírní jeho odvykací 

příznaky. Léčebné programy - týká se jak léčebných programů za použití léků, tak zároveň i 

poradenství, sociální práce, skupinovou i individuální psychoterapii formou ambulantní i 

rezidenční.

Ambulantní léčba – pacient dochází pouze ambulantně, zůstává v domácím prostředí.

Dochází zde jak drogově závislí tak i alkoholici. 4)

Denní stacionáře – pacienti dochází do léčebny na celé dny v pravidelných intervalech, kde 

se účastní poradenství, terapie a věnují se různým aktivitám.

Pobytová léčba (léčebny pro drogově závislé) – léčba probíhá v léčebném zařízení, kde jsou 

striktně daná pravidla a harmonogram léčby. Odborníci se zde snaží objasnit klientovi jeho 

postoj k závislosti. 4)

Léčba v psychiatrických léčebnách - pacient je pod přísným dohledem lékařů, využívají se 

terapie a pravidelný denní režim s tím, že drogová léčebna léčí pouze závislost a ne jiné 

problémy. Léčba trvá 3 měsíce a můžou zde být pacienti, kterým je léčba nařízená soudně 

nebo při výkonu trestu. 

Doléčovací centra – pevně stanovený program, většinou formou docházení ve večerních 

hodinách. Pacienti absolvují poradenství v oblasti získání zaměstnání nebo jak dokončit školu 

apod., dále absolvují individuální i skupinovou terapii 

Léčba je úspěšná pouze tehdy, pokud má pacient dostatečně silnou vůli a chce se vyléčit. Je 

motivován svými dětmi anebo má zdravotní důvody. 4)



19

5.1 Občanské sdružení Agarta 

Předpokládá se, že období, kdy uživatel bral drogy je přechodné, a vzniklo z nějakých příčin. 

Snaha je tedy zaměřit se na odstranění příčin a tudíž i na vznik drogové závislosti. 

V současnosti sdružení zřizuje dva vzájemně provázané programy. První z nich je Kontaktní 

centrum Klíč, druhým pak Terénní programy. Toto kontaktní centrum působí pro oblast 

Vsetín.

Kontaktní centrum Klíč 

Je zařízením, jehož hlavní činnost spočívá v poskytování služeb protidrogové prevence. 

Provozuje svoji činnost od 15. 3. 1999 jako jediné zařízení svého druhu na Vsetínsku. 

Hlavním cílem je snižovat rizika se zneužíváním drog v rámci programu Harm Reduction. 

Klade se důraz na konzultace s klienty, snahou je aby je pracovníci motivovali ke změně 

životního stylu a ke zlepšení jejich sociální situace. Dalším cílem je pak mapování drogové 

situace na Vsetínsku. 26)

Terénní programy Agarta 

Je speciální sociální práce (streetwork) poskytovaná uživatelům drog přímo na ulici v jejich 

přirozeném prostředí. To napomáhá k překonání prvotního strachu klientů z jakékoliv 

instituce. Jde vlastně o typ služby, kdy se nečeká, až uživatel vyhledá pomoc, ale instituce si 

vyhledá jeho. Tato instituce se především zaměřuje na ty, kteří nežijí už normálním životem 

a svých chováním ohrožují ostatní. Nejsou schopni si vyhledat odbornou pomoc sami.

Cílem je navázat vztah, který přejde v důvěru a následně mu zajistit odvykací léčbu 

s následným zařazením se do společnosti.

V současné době probíhá terénní program ve městech Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov 

pod Radhoštěm. 26)

http://www.agarta.cz/kontaktnicentrum.htm
http://www.agarta.cz/terenniprogramy.htm
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5.2. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky

21. Červen 2011

ZLÍNSKÝ KRAJ – Marihuana a pervitin zůstávají největším drogovým problémem ve Zlínském 

kraji. Vyplývá to z Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky). 30)

Zpráva poskytuje kompletní data z jednotlivých zdrojů, jako jsou neziskové organizace, 

územní samosprávné celky, policie, mediační a propagační služba, zdravotnická zařízení, 

krajská hygienická stanice a odborní lékaři. Výroční zpráva také slouží Radě vlády ke

zpracování analýzy drogové situace v jednotlivých krajích, na jejímž základě budou 

realizovány kroky související s protidrogovou politikou státu, vysvětlila Taťána Nersesjan

(radní Zlínského kraje, zastupitelka města Vsetín, ČSSD, pedagožka). 30)

V roce 2010 nedošlo k žádným zásadním změnám. V kraji fungují čtyři kontaktní centra, 

která působí ve Vsetíně, v Kroměříži, ve Zlíně a v Uherském Hradišti a čtyři terénní programy, 

které jsou určeny i pro klienty v menších městech a obcích. 30)

Ve Zlínském kraji byl mezi klienty kontaktních center zaznamenán mírný nárůst injekčních 

uživatelů drog. Věk uživatelů marihuany a příležitostních uživatelů mírně klesá. 30)
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6. Praktická část - Dotazníkové šetření ve školách 

v regionu Vsetín

Metodika práce:

Na vybraném souboru respondentů z řad školské mládeže regionu města Vsetín 

jsem chtěla zjistit a ověřit si obecně rozšířenou hypotézu o narůstajícím počtu školské 

mládeže, která má zkušenost s drogami. Posoudit zároveň také eventuální spjatost 

„drogového problému“ a užívání dalších návykových látek, jmenovitě cigaret, marihuany, 

alkoholu a ostatních drog.

Za tímto účelem jsem sestavila dotazník a provedla osobně příslušný průzkum na 

těchto čtyřech školách: 

Základní škola Horní Lideč 200, 756 12   9. třída (20 dotazníků) – 29. 10. 2013

Základní škola praktická Horní Lideč 130, 756 12 (20 dotazníků) – 29. 10. 2013

Střední škola Kostka s.r.o., Pod Pecníkem 1666, Vsetín – obor ekonomika a podnikání 

realizovaný v pěti zaměřeních (20 dotazníků) – 25. 6. 2013

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín – obor elektrikář (20 dotazníků) – 25. 6. 2013

V květnu 2013 jsem si sestavila dotazník. Dotazník jsem si vytvořila sama. V červnu

2013 jsem si domluvila termíny na základních školách, kdy mohu přijít dotazníky s dětmi 

vyplnit. Vyplňovala jsem dotazníky 25.6.2013 u obou základních škol a zpracovala do svých 

tabulek v červenci 2013. V září 2013 jsem domluvila další schůzky na střední a odborné škole 

ve Vsetíně. Vyplňovala jsem dotazníky 29.10.2013 u obou škol a zpracovala dotazníky do 

svých tabulek v listopadu 2013. Vyplňování dotazníků bylo na individuální domluvě v jejich 

volném čase. Přibližně odmítlo vyplnit dotazník celkem 10 studentů.

Se všemi studenty jednotlivě až na výjimky jsem prošla dotazník a návazně se 

dotazovala na různé další podotázky. Některé studenty jsem osobně znala, a aby mělo vůbec 

význam dotazník u nich vyplňovat, vyplnili si ho sami a pak mi ho vyplněný zamíchali mezi 

ostatní. Věk studentů byl v rozmezí 12-20 let. Celkem odpovídalo 80 respondentů.

Rámcově jsem porovnala výsledky svého průzkumu se závěry studie ESPAD 2011 u 

školské mládeže v České republice pro Zlínský kraj (viz dále).

Vzhledem k tomu, že míra osvojení si statistických metod je u mě jen na základní 

úrovni, je možné, že některé možné postupy a náhledy nejsou plně využity.
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7. Výsledky průzkumu

Tabulka č. 1: Dotazníkové šetření školské mládeže v regionu Vsetín – ZŠ praktická,            

Horní Lideč 130, 756 12, 20 respondentů, dne 29. 10. 2013

V dotazníku otázka č.: Věk:    12-15 let
20
studentů            %

Z toho:

2.Pohlaví muži 8 40

ženy 12 60

3. V kolika letech se poprvé s drogou 
setkal/a? 9 4 20

10 12 60

11 4 20

12 0 0

13 0 0

14 0 0

15 0 0

16 0 0

17 0 0

18 0 0

nikdy 0 0

4. Kde se s drogou poprvé setkal/a? ve společnosti 0 0

ve škole /před školou 8 40

doma 12 60

5. Kdo drogu poprvé nabízel? rodič 4 20

kamarád/přátelé/spolužák 16 80

sourozenec                0 0

bratranec/sestřenice                0 0

cizí člověk na ulici               0 0

6. Motivace k prvnímu užití drogy? zvědavost 20 100

6. Odmítnutí drogy?                0
               
             0

7. Jakou drogu vyzkoušel/a? alkohol 16 80

cigarety 16 80

marihuana 4 20

lysohlávky 0 0

pervitin 0 0

kokain 0 0

trip 0 0

extaze 0 0
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8. Jaká droga jim nejvíce vyhovuje?
cigarety, alkohol, marihuana 
– nejlevnější 20 100

9. Zkoušel/a s užíváním drog přestat? 
nikdo nezkoušel přestat, 
všem se to líbí,              20 100
nevidí v tom žádný problém, 
jen zábavu a uvolnění

10. Ví o užívání drog rodiče?
ano, mluvili jsme o tom,
nic se nezměnilo 4 20

ne 16 80

nepřipouští si závislost 0 0

neodpověděli 0 0

13. Kde shání peníze na drogy? kapesné              8 40

krádeže             12          60

14. Co jim droga přináší? zábavu              20 100
15. Dokážou s užíváním drog sami 
skončit? ano             20 100

16. Řeší závislost svých kamarádů na 
tvrdých drogách? 

neřeší, jejich osud je jim 
lhostejný             20 100

Autor: Zdeňka Krchová, 10/2013

Graf č. 1: Užívání drog u studentů ZŠ praktická Horní Lideč 130 – Jakou drogu dosud 

vyzkoušeli?

(otázka č. 7; procentuální vyjádření; 100 % = 20 respondentů)

Osa X: druh drogy, Osa Y: procentuální užívání drogy

      

      Autor: Zdeňka Krchová 10/2013
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Tabulka č. 2: Dotazníkové šetření školské mládeže v regionu Vsetín – ZŠ Horní Lideč 200,         

756 12, 20 respondentů, 9. třída, dne 29. 10. 2013

V dotazníku otázka č.: Věk: 12-15 let
20
studentů          %

Z toho:

2. Pohlaví muži 8 40

ženy 12 60

3. V kolika letech se poprvé s drogou 
setkal/a? 9 0 0

10 0 0

11 0 0

12 4 20

13 8 40

14 8 40

15 0 0

16 0 0

17 0 0

18 0 0

                                      nikdy                0              0

4. Kde se s drogou poprvé setkal/a? ve společnosti 20 100

ve škole /před školou 0 0

doma 0 0

5. Kdo drogu poprvé nabízel? rodič 0 0

kamarád/přátelé/spolužák 20 100

sourozenec                0 0

bratranec/sestřenice                0 0

cizí člověk na ulici               0 0

6. Motivace k prvnímu užití drogy? zvědavost 16 80

6. Odmítnutí drogy? 4 20

7. Jakou drogu vyzkoušel/a? alkohol 16 100

cigarety 16 100

marihuana 8 50

lysohlávky 0 0

pervitin 0 0

kokain 0 0

trip 0 0

extaze 0 0

8. Jaká droga jim nejvíce vyhovuje?
cigarety, alkohol, marihuana 
– nejlevnější 16 100

9. Zkoušel/a s užíváním drog přestat?
nikdo nezkoušel přestat, 
všem se to líbí, 16 100
nevidí v tom žádný problém, 
jen zábavu a uvolnění
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10. Ví o užívání drog rodiče?
ano, mluvili jsme o tom, nic 
se nezměnilo 4 25

ne 12 75

nepřipouští si závislost 0 0

neodpověděli 0 0

13. Kde shání peníze na drogy? kapesné 16 100

krádeže                0              0

14. Co jim droga přináší? zábavu 16 100

15. Dokážou s užíváním drog sami 
skončit? ano 16 100

16. Řeší závislost svých kamarádů na 
tvrdých drogách?

neřeší, jejich osud je jim 
lhostejný 16 100

Autor: Zdeňka Krchová 10/2013

Graf č. 2:   Užívání drog u studentů ZŠ Horní Lideč 200 – Jakou drogu dosud vyzkoušeli?

(otázka č. 7; procentuální vyjádření; 100 % = 20 respondentů)

Osa X: druh drogy, Osa Y: procentuální užívání drogy
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            Autor: Zdeňka Krchová 10/2013
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Tabulka č. 3: Dotazníkové šetření školské mládeže v regionu Vsetín – Střední škola         

Kostka s.r.o., Pod Pecníkem 1666, Vsetín – 20 respondentů, dne 25. 06. 2013

V dotazníku otázka č.: Věk: 18-20 let
20
studentů

        
  %

Z toho:

2. Pohlaví muži 4 20

ženy 16 80

3. V kolika letech se poprvé s drogou 
setkal/a? 9 0 0

10 0 0

11 1 5

12 0 0

13 3 15

14 3 15

15 4 20

16 6 30

17 1 5

18 0 0

                                     nikdy 2 10

4. Kde se s drogou poprvé setkal/a? ve společnosti 13 72

ve škole /před školou 4 22

doma 1 6

5. Kdo drogu poprvé nabízel? rodič 0 0

kamarád/přátelé/spolužák 12 67

sourozenec 2 11

bratranec/sestřenice 4 22

cizí člověk na ulici               0 0

6. Motivace k prvnímu užití drogy? zvědavost 18 100

6. Odmítnutí drogy? 0 0

7. Jakou drogu vyzkoušel/a? alkohol 16 89

cigarety 14 78

marihuana 7 39

lysohlávky 1 6

pervitin 2 11

kokain 1 6

trip 0 0

extaze 0 0

8. Jaká droga jim nejvíce vyhovuje?
cigarety, alkohol, marihuana 
– nejlevnější 18 100

9. Zkoušel/a s užíváním drog přestat?
nikdo nezkoušel přestat, 
všem se to líbí, 18 100
nevidí v tom žádný problém, 
jen zábavu a uvolnění

10. Ví o užívání drog rodiče?
ano, mluvili jsme o tom, nic 
se nezměnilo 13 72

ne 4 22

nepřipouští si závislost 1 6

neodpověděli 0 0
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13. Kde shání peníze na drogy? kapesné/brigáda 16 89

krádež 2 11

14. Co jim droga přináší? zábavu 18 100

15. Dokážou s užíváním drog sami 
skončit? ano 18 100

16. Řeší závislost svých kamarádů na 
tvrdých drogách?

neřeší, jejich osud je jim 
lhostejný 18 100

Autor: Zdeňka Krchová 6/2013

Graf č. 3: Užívání drog u studentů Střední škola  Kostka s.r.o., Pod Pecníkem 1666, Vsetín –

Jakou drogu dosud vyzkoušeli?

(otázka č. 7; procentuální vyjádření; 100 % = 20 respondentů)

Osa X: druh drogy, Osa Y: procentuální užívání drogy
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             Autor: Zdeňka Krchová 6/2013
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Tabulka č. 4: Dotazníkové šetření školské mládeže v regionu Vsetín – Střední odborná škola 

Josefa Sousedíka Vsetín – 20 respondentů, dne 25. 06. 2013

  

V dotazníku otázka č.: Věk: 18-20 let
20
studentů %

Z toho:

2. Pohlaví muži 20 100

ženy 0 0

3. V kolika letech se poprvé s drogou 
setkal/a? 9 0 0

10 0 0

11 2 10

12 1 5

13 3 15

14 3 15

15 3 15

16 2 10

17 2 10

18 1 5

                                     nikdy 3 15

4. Kde se s drogou poprvé setkal/a? ve společnosti 12 71

ve škole /před školou 3 18

doma 2 12

5. Kdo drogu poprvé nabízel? rodič 2 12

kamarád/přátelé/spolužák 14 82

sourozenec 1 6

bratranec/sestřenice 0 0

cizí člověk na ulici               0 0

6. Motivace k prvnímu užití drogy? zvědavost 17 100

6. Odmítnutí drogy? 0 0

7. Jakou drogu vyzkoušel/a? alkohol 14 82

cigarety 11 65

marihuana 13 76

lysohlávky 1 6

pervitin 0 0

kokain 1 6

trip 1 6

extaze 1 6

8. Jaká droga jim nejvíce vyhovuje?
cigarety, alkohol, marihuana 
– nejlevnější 17 100

9. Zkoušel/a s užíváním drog přestat?
nikdo nezkoušel přestat, 
všem se to líbí, 17 100
nevidí v tom žádný problém, 
jen zábavu a uvolnění
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10. Ví o užívání drog rodiče?
ano, mluvili jsme o tom, nic 
se nezměnilo 3 18

ne 11 65

nepřipouští si závislost 0 0

neodpověděli 3 18

13. Kde shání peníze na drogy? kapesné/brigáda 14 82

krádež 3 18

14. Co jim droga přináší? zábavu 17 100

15. Dokážou s užíváním drog sami 
skončit? ano 17 100
16. Řeší závislost svých kamarádů na 
tvrdých drogách?

neřeší, jejich osud je jim 
lhostejný 17 100

Autor: Zdeňka Krchová 6/2013

Graf č. 4: Užívání drog u studentů Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín – Jakou 

drogu dosud vyzkoušeli?

(otázka č. 7; procentuální vyjádření; 100 % = 20 respondentů)

Osa X: druh drogy, Osa Y: procentuální užívání drogy
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            Autor: Zdeňka Krchová 6/2013
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Tabulka č. 5: Celkové shrnutí užívání drog: Základní škola Horní Lideč 200, Základní škola 

praktická Horní Lideč 130, Střední škola Kostka s.r.o., Pod Pecníkem 1666, Vsetín, Střední

odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

V dotazníku otázka č.: Věk: 12-20 let
80 
studentů            %

Z toho:

2. Pohlaví muži 40 50

ženy 40 50

3. V kolika letech se poprvé s drogou 
setkal/a? 9 4 5

10 12 15

11 7 9

12 5 6

13 14 18

14 14 18

15 7 9

16 8 10

17 3 4

18 1 1

                                     nikdy 5 6

4. Kde se s drogou poprvé setkal/a? ve společnosti 45 60

ve škole 15 20

doma 15 20

5. Kdo drogu poprvé nabízel? rodič 6 8

kamarád/přátelé/spolužák 62 83

sourozenec 3 4

bratranec/sestřenice 4 5

cizí člověk na ulici 0 0

6. Motivace k prvnímu užití drogy? zvědavost 71 100

6. Odmítnutí drogy? 4 5

7. Jakou drogu vyzkoušel/a? alkohol 62 87

cigarety 57 80

marihuana 32 45

lysohlávky 2 3

pervitin 2 3

kokain 2 3

trip 1 1

extaze 1 1

8. Jaká droga ti nejvíce vyhovuje?
cigarety, alkohol, marihuana 
– nejlevnější 71 100

9. Zkoušel/a s užíváním drog přestat?
nikdo nezkoušel přestat, 
všem se to líbí, 71 100
nevidí v tom žádný problém, 
jen zábavu a uvolnění
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10. Ví o tvé závislosti rodiče?
ano, mluvili jsme o tom, nic 
se nezměnilo 24 34

ne 43 61

nepřipouští si závislost 1 1

neodpověděli 3 4

13. Kde shání peníze na drogy? kapesné/brigáda 54 76

krádež 17 24

14. Co jim droga přináší? zábavu 71 100

15. Dokážou s drogou sami skončit? ano 71 100
16. Řeší závislost svých kamarádů na 
tvrdých drogách?

neřeší, jejich osud je jim 
lhostejný 71 100

Autor: Zdeňka Krchová  12/2013

Graf č. 5: Souhrnné znázornění užívání drog:  Základní škola Horní Lideč 200, Základní škola 

praktická Horní Lideč 130, Střední škola Kostka s.r.o., Pod Pecníkem 1666 Vsetín, Střední

odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Jakou drogu dosud vyzkoušeli?

(otázka č. 7; procentuální vyjádření; 100 % = 20 respondentů)

Osa X: druh drogy, Osa Y: procentuální užívání drogy
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             Autor: Zdeňka Krchová 12/2013
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Z průzkumu vyplývá, viz tabulka č. 5, že studenti se setkávají s první drogou již 

v 9letech 5% a nejčastěji ve 13 a 14letech 18%. Respondentů je 50% žen a 50% mužů. Ženy 

se užívání drog naprosto nebrání, mají k tomu naprosto stejný přístup jako muži. 

Z nelegálních drog uvádějí studenti zkušenosti s užíváním konopných látek 45%, ostatní 

drogy 11%, alkohol 87% a cigarety 80%. Alkohol, cigarety a marihuana jsou nejčastější díky 

nejnižší ceně na trhu a dostupnosti. S drogou se nikdy nesetkalo 6% studentů. Droga jim byla 

nabídnuta nejčastěji ve společnosti, uvádí 60% studentů. 100% studentů uvádí, že jim drogy 

přináší zábavu, uvolnění, začlenění se do společnosti, zdroj příjmu mají kapesné, krádeže a

jsou přesvědčení, že nejsou závislí na drogách a můžou s tím kdykoliv přestat. Při dotazu, zda 

ví, kde v případě potřeby najít odbornou pomoc, uvedlo 100%, že ví, ale že stejně to nikdy 

nebudou potřebovat. Dále 100% studentů uvedlo, že osud jejich kamarádů či známých, kteří 

berou ,,tvrdé drogy“ je jim lhostejný.

8. Studie ESPAD 2011 školské mládeže v České republice 

a srovnání jejích výsledků pro Zlínský kraj s regionem 

Vsetín 2013

Zpráva ESPAD (Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách) nám přináší mezinárodní 

srovnání a výsledky studie. Do této studie v roce 2011 se zapojilo 36 zemí a víc jak 100 tisíc 

šestnáctiletých studentů. 16)

V ČR byly do tohoto průzkumu zahrnuty odpovědi od celkem 3 913 šestnáctiletých studentů.

Česká republika patří k zemím s nejvyšší mírou nelegálních drog a alkoholu, především 

marihuany. V Evropě se objevuje na prvním místě v žebříčku, ale zároveň je jednou ze zemí, 

kde se vypozorovala pozitivní situace ve vývoji užívání nelegálních drog mezi studenty. 

Problémy s kouřením a alkoholem u studentů se od 90. let nijak nezměnily. 16)

Výsledky mezinárodní studie jen pro ČR:

40 % šestnáctiletých studentů kouřilo cigarety alespoň jedenkrát v životě

75 % studentů konzumovalo alkohol

6% dotázaných užilo nelegální drogy

42% studentů uvedlo, že alespoň jednou v životě kouřili marihuanu 16)
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Graf č. 6: Užívání drog studentů (16 let) v České republice ze studie ESPAD v roce 2011

Jakou drogu dosud vyzkoušeli?

Osa X: druh drogy, Osa Y: procentuální užívání drogy

            Autor grafu: Zdeňka Krchová 12/2013
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Graf č. 7 Srovnání užívání drog (alkohol, cigarety, marihuana a ostat. drogy) školské mládeže 

v České republice ze studie ESPAD v roce 2011 se svým průzkumem v regionu Vsetín 2013
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               Autor: Zdeňka Krchová 12/2013

Popis grafu: červené sloupce ukazují užívaní drog a návykových látek v roce 2013.

                     modré sloupce ukazují užívání drog a návykových látek za rok 2011.

                                            

Osa X: druh drogy, Osa Y: procenta studentů, kteří užívají drogu

2011: alkohol - 75%, cigarety - 40%, marihuana - 42%, ostatní drogy - 6% 

2013: alkohol - 87%, cigarety - 80%, marihuana - 45%, ostatní drogy - 11%              

Při srovnání s rokem 2011 je jasně vidět, že užívání alkoholu, cigaret, marihuany a 

ostatních drog u studentů přibývá. Myslím si, že v tom hrají hlavní roli finance studentů. Je 

pro ně výhodnější si obstarat marihuanu, kterou mají zadarmo, než si kupovat jiné drogy cca 

500Kč/ks. Kapesné můžou utratit za alkohol a cigarety. 
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9. Diskuse

Dotazník jsem vytvořila zcela sama, takže občas došlo k určitým problematickým 

jevům. Např. v dotazníku otázka č. 3 ,, V kolika letech jsi se poprvé setkal s drogou a jakou,, je 

myšleno a prezentováno jako: kdy poprvé respondent přišel do styku s drogou, neboli, kdy mu 

byla droga poprvé nabídnuta. Jsem si vědoma, že zde došlo k určitým zkreslením.

Dotazníkovou formou a osobními pohovory jsem došla ke zjištění, že studenti si pěstují 

marihuanu doma a pak ji nabízí ostatním studentům. Většina studentů kouří marihuanu i ve 

škole o přestávkách a po škole na hřištích. Tvrdí, že učitelé užívání drog na nich nepoznají, a i 

kdyby ano, ,,neřeší to“. Uvádí, že když přijdou domů, není to už na nich znát. 

Studenti ve věku od 12-20let si nechtějí přiznat nějakou závislost nebo i možný nějaký 

pozdější dopad na jejich život. Marihuanu, alkohol, cigarety a ostatní drogy berou jako zdroj 

zábavy či úletu. 

Z mého průzkumu vyplývá, že největší počet studentů poprvé vyzkoušelo drogy mezi 

13-14lety. Je to období puberty, období plné změn, zvratů a nových emocí. Vedla jsem diskusi 

s klukem mimo dotazník, kterému je 15 let a kouří cigarety od svých 13let. Když jsem se ho 

zeptala, zda by mohl okamžitě přestat kouřit, sdělil mi, že přestat nechce a nakonec mi řekl, že 

to zkoušel, ale už to nejde. U užívání ostatních drog - tvrdých u studentů 12-20 let se jedná 

pouze o příležitostnou zábavu. Při rozhovorech se studenty jsem zjistila, že studenti, kteří 

doma pěstují marihuanu, neřeší kvalitu či druh. 

Je fakt, že kdyby měli shánět kvalitní druh, museli by do toho investovat, a na to 

bohužel nemají peníze. Z kapesného si koupí cigarety a alkohol, marihuanu mají zadarmo.  Jsou 

i takoví, kteří se nikdy nesetkali se žádnou drogou, čemuž jsem se dosti podivovala, ale proč ne. 

Co mě hodně zarazilo, bylo to, že u některých studentů o tom rodiče ví, ale nijak to neřeší. U 

většiny neproběhla ani diskuse doma či varování. Myslím si, že je to tak, že pokud dítě nosí 

domů dobré známky, je mu vše dovoleno. Pokud bych věděla, že mé dítě užívá drogy, snažila 

bych se tomu nějak zabránit, pokud možno najít mu nějakého koníčka a začlenit ho do úplně 

jiné společnosti. Bylo mi i docela líto, že studenti mají naprosto lhostejný přístup ke svým 

kamarádům či známým, kteří berou tvrdé drogy a vidí, jakým směrem se jejich život vyvíjí. 

Studenti dobře vědí, že si nemůžou sami pomoci, ale jak řekli všichni ,,neřeším to“. Myslím si, 

že jsou ve věku, kdy by už dokázali pomoci a mají dostatečný rozum na to, aby s tím mohli něco 

udělat. Mezi studenty jsou drogy velice rozšířené a začleňuje je to do určité skupiny ve 

společnosti, což pro ně znamená zábavu, odreagování, zahnání nudy, vysoký adrenalin apod. 

Nechtějí se toho zříct. Někde daleko vědí, jaké jsou následky užívání těchto drog, že to někdy 

bývá jen vstupenka ke drogám tvrdým, ale jsou ve věku, kdy to jen vědí, ale nechtějí s tím nic 

dělat a vyhovuje jim to. 

Konzultovala jsem problematiku užívání marihuany s primářem Psychiatrické 

nemocnice v Kroměříži, (na jeho jméno si už bohužel nevzpomenu), který mi sdělil, že u 

mladistvých, kteří mají geneticky oslabenou nervovou soustavu (nervy), se nemusí jen tak 

dostat ze stavu, který jim navodila marihuana. Tento stav přetrvává i měsíce, jedinci mají pocit, 

že jsou mimozemšťané, nemají cit v rukách ani v nohách, neví, kdo jsou apod. V léčebnách jim 

pomůžou, ale je to celoživotní problém. Na jaře a na podzim se tento stav opět zhoršuje. 

Mladistvých pacientů bohužel v této léčebně přibývá.  Pokud nezačnou spolupracovat rodiny 

s dětmi, aby jim zabránily v užívání drog, jiným způsobem, než zakazováním a příkazy, ale 

pokud jim rodiče ukážou jinou cestu možnosti zábavy, děti se drog nikdy nezbaví.
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10. Závěr

Práce byla orientována na sledování drogové problematiky u školské mládeže 

v regionu Vsetín. Hlavním cílem byla realizace průzkumu formou dotazníkového šetření mezi 

školskou mládeží v několika vybraných základních a středních školách regionu Vsetín, a to:

Základní škola Horní Lideč 200, 756 12   9. třída (20 dotazníků) – 29. 10. 2013

Základní škola praktická Horní Lideč 130, 756 12 (20 dotazníků) – 29. 10. 2013

Střední škola Kostka s.r.o., Pod Pecníkem 1666, Vsetín – obor ekonomika a podnikání 

realizovaný v pěti zaměřeních (20 dotazníků) – 25. 6. 2013

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín – obor elektrikář (20 dotazníků) – 25. 6. 2013

V rámci dotazníku a jeho následného vyhodnocení jsem nalezla odpovědi na následující 

otázky:

1. Kdy se studenti s drogou poprvé setkávají? Poprvé v 9letech – 5%,                                 
nejčastěji ve 13 a 14letech – 18%  

2. Jaká společnost jim drogy nabízí?  Ve společnosti – 60%, ve škole – 20%, doma – 20%,         

rodič – 8%, kamarád/přátelé – 83%, sourozenec – 4%, bratranec – 5%, cizí člověk – 0%

3. Nejčastěji užívané drogy?  Alkohol – 87%, cigarety – 80%, marihuana – 45%, ostatní – 11%

4. Proč jsou drogy tak vyhledávané?  Zábava, uvolnění, začlenění do určité společnosti

5. Co jim drogy přináší? Zábavu, uvolnění

6. Co na to rodiče?  34% studentů uvedlo, že o tomto problému s rodiči mluvili, ale nic se tím    

nezměnilo, 61% studentů tvrdí, že o tom rodiče neví

7. Kde berou peníze na drogy? Kapesné/brigády – 76%, krádeže – 24%

8. Pohled na kamarády, kteří berou tvrdé drogy? 100% studentů uvedlo, že je jim jejich osud 

lhostejný.

9. Dostupná protidrogová pomoc? Občanské sdružení Agarta. 

10. Najít možnost, jak zabránit užívání drog. Jako jednu z mnoha možností vidím úlohu rodin. 

Preventivně již malým dětem by rodiče měli hledat vhodné koníčky např. sport, zvířata apod. 

Dospěla jsem k závěru, že většina studentů vyzkouší první drogy a jiné omamné

návykové látky jen proto, že v tom vidí zdroj zábavy, začlenění se do určité společnosti, 

odreagování apod. Z mého průzkumu vyplývá, že největší počet studentů vyzkoušelo drogy 

mezi 13-14lety. Je to období puberty, období plné změn, zvratů a nových emocí.  Myslím si, 

že právě toto období puberty silně souvisí s tím, že jedinci v tomto období jsou velmi 

manipulovatelní, nemají svůj názor, a proto je pro ně velmi jednoduché podlehnout 

pokušení drog. 
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Věřím, že by se tomu dalo zabránit, ale jako hlavní problém vidím v prvé řadě úlohu 

rodin. Každá rodina, kde se zjistí, že dítě užívá nějakou látku, by měla o tom hodně mluvit a 

hledat nějaké řešení. Najít dítěti vhodného koníčka např. sport, kulturu nebo zvířata. Každý 

rodič přece nejvíc zná své dítě a ví, co ho baví a tím mu může včas pomoci. Je pravda, že 

dnešní doba je celá uspěchaná, na nic není čas a v tom také vidím velký problém. Když 

přijdou domů ze školy, najednou doma neví co s časem, čím se zaměstnat, čím zahnat nudu 

a právě tím to všechno začíná.

Úloha rodiny musí být aktivní (odhlížím od excesů, kdy v rodině se toleruje užívání 

návykových látek a děti mají přímý „vzor“). Výchovným působením, ale i kontrolou musí děti 

ovlivňovat a v pravém slova smyslu ochraňovat. Velmi důležitá je kontrola finančního ,,toku“ 

u dětí!

Důležitým navazujícím článkem je působení školy (právě ve školním prostředí se 

v největší míře užívání drog organizačně a funkčně uskutečňuje). Preventivní, osvětová a 

výchovná funkce musí být jednak napojena na působení rodin, jednak musí být posílena (a 

to je mé konkrétní zjištění) represivní funkce. Vyhledávat distributory drog, izolovat je pokud 

možno od ostatních (adresné odhalování), nebo i využitím forem péče o drogově závislé.

V neposlední řadě pak jsem toho názoru, že je nutné posílit výchovnou a zdravotně-

osvětovou činnost odborníků v drogové problematice, zintenzivnit jejich působení mezi 

mládeží, využít k tomu i příklady osob vyléčených z drogové závislosti.
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15. Příloha č. 1: Vzor dotazníku použitého v průzkumu

Dotazníkové šetření pro bakalářskou práci

Téma:  Drogová problematika u školské mládeže v regionu města Vsetín

1. Věk?

       10 - 12    12- 15

15-  18    18- 20

                                                

2. Pohlaví?
muž/žena

3. V kolika letech jsi se poprvé setkal s drogou a jakou?

............................................................

4. Kde jsi se poprvé s drogou setkal?

......................................................

5. Kdo ti poprvé drogu nabídnul?

.......................................... 

6. Co tě vůbec motivovalo nebo vedlo k tomu, aby jsi si poprvé drogu 
vzal?

......................................................................................
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7. Jakou drogu jsi už vyzkoušel/a?
     alkohol

    cigarety

          marihuanu

     jiné...........  

8. Která droga ti nejvíce vyhovuje a proč?
.......................................................................................

9.  Zkoušel/a jsi s tím přestat?

ano/ne

      pokud ano, bylo to úspěšné? ................................................

pokud ne, proč? ....................................................................

10.   Ví o tvé závislosti rodiče?

            ano/ne

            Pokud ano, řešili jste to nějak spolu? Pokud ano, jak?

            

              .....................................................................................

11.  Jak se ti daří svoji závislost skrývat před rodiči nebo učiteli?

  ......................................................................................

12.  Vadí/ omezuje tě tvoje závislost?    

        ano/ ne



44

13. Pokud studuješ a nejsi výdělečně činný, jak to řešíš s penězi, aby jsi    

         si  mohl svoji drogu koupit?

         ............................................................................................ 

14.   Co ti droga přináší?

   

            ..............................................................................................

      15.   Myslíš si, že pokud by ses rozhodl skončit s drogou, dokázal by si to     
        sám bez odborné pomoci?

       ..................................................................................................

16.  Máš kamarády, kteří berou ,,tvrdé drogy,,? 

            Pokud ano, jaký je tvůj pohled na ně? Změnilo se jejich chování? Je    

            ti jedno, jak skončí?

           Ne, nemám.

.................................................................................................   

       

           Ve Vsetíně, dne ..............................
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16. Abstrakt 

Název práce: DROGOVÁ PROBLEMATIKA U ŠKOLSKÉ MLÁDEŽE V REGIONU MĚSTA VSETÍN               

Autor: Zdeňka Krchová 

Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr. František Dohnal, CSc.

Cíl práce: Zjistit drogovou problematiku školské mládeže v regionu Vsetín, motivace 

k užívání drog a najít možnost, jak zabránit užívání drog.

Metody: Dotazníkové šetření 80 studentů, konzultace se studenty

Výsledky: Z průzkumu vyplývá, že studenti se setkávají s první drogou již v 9letech 5% a 

nejčastěji ve 13 a 14letech 18%. Z nelegálních drog uvádějí studenti zkušenosti s užíváním 

konopných látek 45%, ostatní drogy 11%, alkohol 87% a cigarety 80%. Droga jim byla 

nabídnuta nejvíce ve společnosti, uvádí 60% studentů. 100% studentů uvádí, že jim drogy 

přináší zábavu, uvolnění, začlenění se do společnosti. Při dotazu, zda ví, kde v případě 

potřeby najít odbornou pomoc, uvedlo 100%, že ví, ale že stejně to nikdy nebudou 

potřebovat. 

Závěr:  Dospěla jsem k závěru, že většina studentů vyzkouší první drogy a jiné omamné 

návykové látky jen proto, že v tom vidí zdroj zábavy, začlenění se do určité společnosti, 

odreagování apod. Z mého průzkumu vyplývá, že největší počet studentů vyzkoušelo drogy 

mezi 13-14lety. Je to období puberty, období plné změn, zvratů a nových emocí.  Myslím si, 

že právě toto období puberty silně souvisí s tím, že jedinci v tomto období jsou velmi 

manipulovatelní. Věřím, že by se tomu dalo zabránit, ale jako hlavní problém vidím v prvé 

řadě úlohu rodin. V neposlední řadě pak jsem toho názoru, že je nutné posílit výchovnou a 

zdravotně-osvětovou činnost odborníků v drogové problematice, zintenzívnit jejich působení 

mezi mládeží, využít k tomu i příklady osob vyléčených z drogové závislosti.

Klíčová slova:  drogy, studenti, lék, závislost
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17. Abstract

Job title:  DRUG PROBLEMS IN SCHOOL YOUTH IN VSETIN CITY REGION

Author: Zdeňka Krchová

Thesis Supervisor: Doc. PhDr. František Dohnal, CSc.

Aim of the study:  determine the drug issue of school youth in the region Vsetín, motivation 

to use drugs and find a way to prevent drug use.

Methods: survey of 80 students, consultation with students

Results:  The survey shows that students encounter the first drug already at 9 years 5% and 

most often at 13 and 14 years of age 18%. As for illicit drugs students reported experience with 

cannabis 45%, other drugs 11%, alcohol 87% and cigarettes 80%. The drug was mostly offered 

in the company, 60% of students say. 100% of students stated that drug brought them fun, 

relaxation and integration into society. When asked if they knew where to find professional 

help if needed, 100% said they knew but would never need that anyway.

Conclusions:  I have come to the conclusion that most students try first narcotic drugs and 

other addictive substances just because they see it as a source of entertainment, incorporation 

into a society, relaxation, etc. My research shows that many students have tried drugs 

berween 13-14 years of age. It is the period of puberty, a period full of changes, turns and new 

emotions. I think that this is why puberty is strongly related to the fact that individuals in this 

period are higly manipulable. I believe that this could  be prevented, but I see the role of 

families as the main problem. Last but not least, I am of the opinion that it is necessary to

strengthen the educational and health promoting activities of professionals in drugs issues, to 

intensify their work among the youth, to use examples of people cured of drug addiction.

Keywords:  drugs, students, medicament, addiction
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