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Anotace bakalá řské práce 

Užívání drog v jakékoli formě je v dnešní době nejen sociálním 

problémem, ale současně i čím dál větším rizikovým faktorem. Zejména 

otevření hranic a změna režimu po roce 1989 vedli k postupnému nárůstu počtu 

obyvatel drogově závislých, což do jisté míry také ovlivňuje nevyhovující 

legislativa na úseku toxikomanie a strategická poloha ČR v rámci Evropy. 

Užívání drog nejen poškozuje samotného toxikomana, ale je také často úzce 

spojeno s kriminalitou zejména majetkového a násilného charakteru, která 

následně negativně působí na celou společnost. Cílem této bakalářské práce je 

poskytnout souhrnný obraz drogové problematiky s provázáním na kriminalitu a 

ekonomické aspekty u drogově závislých a v neposlední řadě se věnovat 

prevenci, a to zejména u dětí školního a předškolního věku. 

 

 

 

Annotation of thesis 

Using drugs in any form is nowadays not only social problem, but 

contemporary also more bigger risk factor. Especially opening borders and 

changing the régime after 1989 led to consecutive grow in number of drugs 

dependent inhabitants, which to a certain extent influences also unsuited 

legislature in toxicomania sector and strategy position of the Czech Republic 

within Europe. Using drugs not only demages the drugger himself, but it is also 

very often connected with the criminality, especially property and violent 

principle, which consecutively negatively influences the whole community. The 

aim of this thesis is to give a general picture of drugs problems with connection 

to criminality and economic aspects by drugs dependent people and 

concentrate to prevention, especially by schoolchildren and younger children.   
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1 Úvod 

 

 Pokud se ohlédneme do minulosti zjistíme, že drogy provázejí lidstvo po 

tisíciletí. Již v dávných kulturách lidé využívali různých látek, které se v určitém 

případě mohly považovat za lék, v jiném případě za drogu. Tato droga však 

zpravidla nevyvolávala žádné nepřijatelné důsledky, byla tolerovaná danou 

kulturou, nevedla k rozkladu. Již v té době lidé věděli, že je třeba nastavit určité 

dávkování dané látky a rovněž tak věděli, jak regulovat její nadměrné užívání. 

Např. jihoameričtí Indiáni žvýkali koku, aby přežili určitá období svého života, 

opium bylo součástí meditací čínských filozofů a učenců, halucinogeny hrály 

významnou úlohu v rituálních obřadech většiny kultur. 

 Se vzrůstajícím obchodem a objevováním "světa" se začaly objevovat i 

slasti přivezených drog (např. tabák z Ameriky, opium z Orientu). V 19. století 

znal civilizovaný svět téměř všechny typy dnešních drog. Jejich zneužívání se 

však stalo záležitostí velmi úzkého okruhu dobře ekonomicky situovaných lidí. 

V tomto období se jiné drogy kromě alkoholu a tabáku nestaly masovější 

záležitostí, ačkoli byly ve většině  případech volně dostupné.  

 Dnes je užívání drog již rozšířeno téměř po celém světě. Já se ale 

v rámci své práce budu věnovat oblasti dnešní České republiky. Kouření tabáku 

a požívání alkoholu se u nás více rozšířilo v 19. století. Problémy s alkoholem, 

které tady řada lidí měla, se dlouhou dobu uměle skrývaly. Tehdejší 

socialistické Československo bylo relativně odříznuté od světového obchodu 

s drogami. Plnilo pouze roli tranzitní země. Také  československá koruna 

nebyla pro drogovou mafii zajímavou měnou. Po listopadu 1989 se situace 

dramaticky změnila. V současné době jsou drogy všeho druhu k dostání všude - 

v klubech, školách, na ulici.... Užívá je stále více lidí. Nejohroženější skupinou 

se stala mládež ve věku 13 - 25 let. Nejužívanější drogou u nás se postupem 

času stalo kouření tabákových výrobků a konzumace piva.  

 Zde se naskýtá otázka proč k takovému mohutnému rozmachu drog do 

dnešní společnosti vlastně došlo? Mnoho lidí bylo svým způsobem naivních 

v doufání, že demokracie po listopadu 1989 přinese jen krásné. Společnost 

však byla naprosto nepřipravena čelit takové drogové expanzi. Drogové mafie 

velmi rychle využily možností nového odbytiště. Pád socialismu a konflikt 
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v zemích bývalé Jugoslávie otevřel nové drogové trasy, z nichž některé vedou 

také přes naši výhodně položenou republiku. Jedná se zejména o jednu z větví 

heroinové Balkánské cesty – viz. obr. č. 1 a kokainovou Jihoamerickou cestu - 

viz. obr. č. 2. Naše republika na toto však nebyla připravena. Nastal problém 

nevyhovujících zákonů, nedostatečného množství specializovaných policistů, 

náhle snadné dostupnosti drog. V této oblasti u nás prakticky nebyla žádná 

osvěta či prevence. 

 Takový rozmach drog  a jejich víceméně snadná dostupnost oproti 

minulé době měli za následek přibývání lidí, kteří drogu nejdříve jen vyzkoušeli 

a to jednou, dvakrát či třikrát a stále se domnívali, že mají vše pod kontrolou. 

U některých látek však vzniká závislost velmi rychle a  drogově závislých 

občanů náhle začalo přibývat. Tito občané, aby si zajistili přísun své drogy, měli 

najednou zvýšené finanční nároky, které postupem času nedokázali pokrýt ze 

svých legálních zdrojů, což mělo za následek to, že si začali opatřovat peníze 

na drogu i nelegálním způsobem. Nejprve se zpravidla jedná o rozprodávání 

svého majetku a majetku svých příbuzných (rodičů, sourozenců apod.), později 

nejprve drobné majetkové delikty převážně přestupkového charakteru a 

následně i majetkové či násilné delikty – trestné činy.  

Cílem této práce je poskytnout souhrnný obraz drogové problematiky 

s provázáním na kriminalitu a ekonomické aspekty u drogově závislých a 

v neposlední řadě se věnovat prevenci, jako důležitému bodu zejména u dětí 

školního a předškolního věku. 

 

 

Obrázek č. 1 – mapa Balkánské heroinové cesty 
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Obrázek č. 2 – mapa kokainové Jihoamerické cesty 
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2 Drogy, jejich charakteristika a výskyt 

 

 V dnešní době existuje mnoho látek, které lze považovat za drogy. Jedná 

se převážně o látky, na nichž může vzniknout nějaká závislost, tedy fyzická 

(stav organizmu, který vzniká zpravidla častým užíváním drogy, organizmus se 

droze přizpůsobil a přerušení přísunu považuje za poruchu, vznikají abstinenční 

příznaky), či psychická (duševní stav, který vzniká požitím drogy a projevuje se 

přáním drogu opět požívat. Může jít o závislost na některé okolnosti, které 

provázejí požívání drogy - jistá společnost, prostředí, rituál, doba) a zároveň 

mají psychotropní efekt (schopnost ovlivňovat prožívání reality). Za drogu lze 

tedy považovat i látky, které jsou běžně dostupné, jako např. konzumace 

alkoholu, piva, či kouření tabákových výrobků. Tyto drogy jsou však společností 

tolerovány a lze je pokládat za drogy legální. Proto se jim dále budeme věnovat 

pouze okrajově. To však neznamená, že tyto drogy představují menší 

nebezpečí pro společnost. Naopak, jedná se rovněž o drogy rizikové. Druhou 

skupinou jsou drogy ilegální, tedy společností netolerované, zakázané. Zde 

můžeme použít další členění na drogy, jejichž základem je přírodní materiál a 

drogy vyráběné synteticky. Oběma těmto skupinám se budeme samostatně 

věnovat v následujících kapitolách. 

 

2.1 Drogy rostlinného p ůvodu 

 Drogy rostlinného původu jsou získávány z přírodních materiálů, rostlin, 

které obsahují určitý druh halucinogenní či psychotropní látky. Tyto látky poté, 

co se dostanou do organismu člověka, vyvolávají jednak různé halucinace, či 

navozují pocit příjemné pohody, odpojení se od reality, působí na psychiku 

člověka, vyvolávají pocit vysokého sebevědomí a výborné kondice.  

 

2.1.1 Koka  

„Je keř nebo malý strom s prutovitými větvemi, původně vytvářející 

přírodní porosty na východních svazích bolivijských a peruánských And. I když 

největším producentem koka listů je jihoamerický kontinent, jeho pěstování se 
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rozšířilo i na jiné kontinenty. Plantáže koky se dnes zakládají zpravidla 

na lesních mýtinách tropického i 

subtropického pásma. Koka listy se 

z keřů sklízejí od stáří tří let třikrát až 

čtyřikrát ročně, přičemž životnost 

plantáže je zpravidla dvacet let. Účinnou 

látkou listů koka jsou tzv. tropanové 

alkaloidy, z nichž dominantním 

alkaloidem je  kokain.“ [1] 

        Obrázek č. 3 – rostlina koka 

 

Kokain  – na drogové scéně známý také jako koks nebo sníh, bývá dále 

chemicky upraven na kokain hydrochlorid. Jedná se o malé bílé lesklé krystalky, 

bez zápachu, chutnající nahořkle. Aplikuje se nejčastěji šňupáním, nebo 

intravenózně. Množství aplikované drogy je individuální a pohybuje se 

od desetin gramu až do 2 gramů. Proces výroby kokainu můžeme znázornit 

následujícím příkladem: 

 

Pasta koky je meziproduktem při výrobě kokainu a obsahuje 40 – 50% kokainu. 

Kokainová báze (volná báze kokainu), neboli tzv. crack je jednou 

z nejnebezpečnějších drog. Aplikuje se kouřením a účinky na organismus jsou 

velmi rychlé. Závislost vzniká již po jedné nebo dvou dávkách. 

koka listy 

koka pasta 

kokainová báze 

kokain hydrochlorid 
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2.1.2 Mák  

Jedná se o rostlinu, jejíž pěstování je rozšířeno na velké části povrchu 

země. Přestože existuje více než 100 odrůd máku, nejvýznamnější odrůdou 

zůstává mák setý. Základní surovinou získávanou z máku je opium.  

Opium  – získává se nařezáváním ještě nezralých makovic a vytéká jako bílá 

šťáva, která na vzduchu hnědne. Ke sklizni 1g surového opia je zapotřebí asi 

20 kvalitních makovic. Nejvýznamnější látkou obsaženou v opiu patří alkaloidy, 

z nichž hlavním je morfin (bílé lesklé jehličkovité krystalky, hořké chuti, 

rozpustné ve vodě). Morfin je základní surovinou k výrobě heroinu. 

Heroin  – v roce 1898 byl heroin uveden na trh jako nový a účinný prostředek 

proti bolesti. Záhy však lékařská veřejnost poznala nebezpečí rychlé závislosti 

na této látce a proto heroin ze seznamu farmaceutických preparátů vymizel. 

Jako droga je však používán dodnes. Čistý heroin je bílý prášek nahořklé chuti 

zapáchající po octu. Heroin patří dnes k nejrozšířenějším drogám na světě. 

Aplikuje se injekčně, což je spojeno s rizikem šíření především hepatitidy a viru 

HIV, ale i jiných infekcí. Heroin je možné také inhalovat jako páry ze zahřívané 

drogy, nebo kouřit. Aplikace heroinu vyvolává euforický stav, který přechází do 

somnolence (snížená bdělost, ospalost). 

2.1.3 Konopí 

 

Obrázek č. 4 – rostlina konopí 

 

Konopí je jedna z nejstarších kulturních rostlin s mnohostranným 

využitím. Na světě existuje asi 12 botanických odrůd této rostliny. Z hlediska 

botanického se jedná o jednoletou dvoudomou rostlinu, jejíž výška dosahuje 
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60 – 400cm. Využívá se především v lékařství, semena se používají jako 

krmení pro ptactvo a získává se z nich olej, stonky jsou surovinou pro získávání 

vláken pro výrobu provazů, sítí, papíru i pro textilní průmysl. Ne všechny druhy 

této rostliny jsou však vhodné k tomu, aby byly zneužity k výrobě 

toxikomanského produktu. Drogy pocházející z konopí se souhrnně označují 

jako cannabis, jejíž účinnou látkou z hlediska toxikomanského jsou 

cannabinoidy. Nejúčinnějším z nich je delta-9-tetrahydrocannabinol označovaný 

jako THC. Z hlediska toxikomanského zájmu jsou v popředí tři produkty – 

marihuana, hašiš a hašišový olej.  

 

Marihuana - nazývaná také jako mařenka, tráva, mariánka, jde v podstatě 

o usušené samičí květy a části stonků konopí. Zpravidla je používána jako 

kuřivo ve směsi s tabákem, nebo samotná v čisté formě v cigaretách či 

dýmkách. Množství THC v jedné cigaretě je v rozmezí 20 – 30mg. 

Hašiš  –  hustá olejovitá látka ze samičích květů, která na vzduchu rychle 

zasychá. Pro účely distribuce se formuje do desek, nebo menších bloků. 

Aplikace je zpravidla kouřením ve speciálních dýmkách, nebo žvýkáním. 

Hašišový olej  – získává se z hašiše pomocí organického rozpouštědla. Má 

vysoký obsah cannabinoidů a slouží k „vylepšování“ marihuanových cigaret buď 

jejich namáčením, nebo vstřikováním oleje do cigarety, která se po vysušení 

kouří. 

 V současné době se postupně šíří nová metoda pěstování marihuany 

tzv. metoda „indoor“, která spočívá v tom, že se speciálně vyšlechtěný druh 

rostliny pěstuje ve sklenících, bytech, sklepech apod. V podmínkách vhodného 

umělého osvětlení, vytápění a zavlažování se sklízí až čtyřikrát do roka a obsah 

THC u takových rostlin zpravidla přesahuje 20%. Takové pěstování rostlin nám 

ukazuje následující obrázek. 



 

   14 

obr. č. 5 – pěstování marihuany metodou indoor 

 

 Aplikace této drogy má za následek navození pocitů blaha, zpomalené 

vnímání času, změny ve smyslovém vnímání. Při vyšších dávkách pak 

nastávají halucinace, dezorientace, vyšší tok emocí, oslabení paměti, netečnost 

k okolí. 

 

2.2 Syntetické látky 

Jedná se o látky uměle chemicky vyráběné, které jsou na drogové scéně 

zastoupeny především amfetaminy, fencyklidiny a halucinogeny. Další 

skupinou, kterou nelze pominout jsou organická rozpouštědla a léčiva. 

Amfetaminy  – skupina chemicky příbuzných látek, jejíž základní složkou je 

amfetamin. Léky obsahující amfetamin mají psychostimulační charakter, proto 

se dostávají do popředí zájmu toxikomanů.  

Pervitin  – nazývaný též péčko, perník, je vyráběn v ilegálních laboratořích 

z efedrinu. Efedrin k výrobě pervitinu je získáván isolací z léčiv, které tuto látku 

obsahují (sirup proti kašli Solutan), nebo přímo nezákonnou cestou z výroby. 

Pervitin má podobu bílého až nažloutlého prášku. Aplikuje se ústně ve formě 

tablet, šňupáním, nebo injekčně. Účinky pervitinu jsou pocit nabití energií, 

nespavost, potlačuje chuť k jídlu, druhý den po požití jsou to stavy deprese, 

člověk se cítí vyčerpaný, unavený. To mnoho lidí řeší aplikací další dávky 

drogy, která mu opět navodí příjemný stav. Takto postupně vzniká závislost na 

droze. Při opakované injekční aplikaci pervitinu je člověk prakticky stále (i 

několik dní) pod vlivem drogy až do doby vyčerpání zásob. V této době nejí, 
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nespí, přetrvává pocit rozjařenosti. Poté následuje dlouhý (cca. 48 hodinový) 

spánek a po probuzení stav vyčerpání, deprese, dehydratace a hlad. Při delším 

užívání drogy paranoia, pocit pronásledování.  

Ice – nazývaný také led, je velmi účinnou formou metamfetaminu (pervitinu). 

Název dostal podle svého vzhledu tříštivě lesklých krystalek, které jsou jeho 

silně koncentrovanou formou. Aplikuje se kouřením, výjimečně i injekčně. 

Účinky jsou stejné jako u pervitinu, účinkuje však rychleji a doba účinku je 

kratší. Proto je Ice více návykový.  

MDMA (Extáze) – jedná se o drogu, která v sobě spojuje halucinogenní a 

psychostimulační účinky. Na trhu se vyskytuje nejčastěji v podobě malých 

tabletek, které mají na sobě vyražený symbol (např. hvězdu, sluníčko, nebo 

značku Motorola, Mitsubishi apod.)  V minulosti byla tato látka patentovaná jako 

prostředek na hubnutí, neboť potlačovala chuť k jídlu, avšak jako lék se 

nezačala nikdy vyrábět. Do roku 1985 byla Extáze legální a byla běžně 

k sehnání v klubech a barech, její užívání bylo spojeno s taneční hudbou na 

různých parties, neboť požití tabletky Extáze vyvolává pocit nabití energií, 

možnost překonat zvýšenou zátěž. Od roku 1985 je však látkou zakázanou.  

Fencyklidiny (PCP, and ělský prach)  – původně používaný jako složka 

veterinárních léků – anestetikum, Jedná se o látky, které navozují psychickou 

aktivitu. Průběh intoxikace je podobný jako u LSD – přináší pocit síly, 

nezranitelnosti, odcizení, ale i otupění, poruchy řeči a ztrátu koordinace. Způsob 

aplikace je různorodý – pilulky, šňupání, injekční aplikace. Často také bývá 

cannabis namáčen do roztoku PCP a účinky obou drog jsou pak kombinovány 

během kouření.  

„LSD  – jedná se o halucinogenní látku, která se získává poměrně složitou 

cestou z námelových alkaloidů, nebo se připravuje totální syntézou. (Námel je 

sklerocium cizopasné houby objevující se např. v semeníku žita)“ [1]. Na  trhu je 

v podobě tripů, aplikuje se ústy, někdy i injekčně. Účinky LSD jsou takové, že 

lidem mění vidění skutečných předmětů a slyšení skutečných zvuků, mění 

způsob jakým lidé okolní svět vnímají stejně jako čas nebo vzdálenost. Riziko 

zneužívání LSD spočívá také v tom, že uživatelé i po zastavení užívání této 

drogy mívají neočekávané návraty pocitů jako při vzetí dávky tzv. flashback.  

Léčiva  – zneužívání různých léčiv má dlouholetou tradici. V poválečném období 

se jednalo zejména o léčiva s obsahem amfetaminů, později to byla léčiva 
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analgetického typu obsahující morfin nebo kodein (např. Alnagon, Kodynal, 

Kodein). V současné době je na drogové scéně zájem o léky sedativního 

charakteru např. na bázi barbiturátů. 

Barbituráty  – v lékařské praxi používány jako sedativa, hypnotika a 

antikonvulzanta (proti křečím). Navozují celkové snížení nervové a svalové 

činnosti, jsou však vysoce návykové. Při jejich užívání vzniká fyzická závislost. 

Zneužívání v toxikomanii je rozšířené zejména mezi uživateli heroinu nebo 

jiných opiátů ke snížení abstinenčního syndromu.  

Těkavá rozpoušt ědla  – mají dlouholetou tradici zejména mezi uživateli mladé 

generace. Jejich vdechování vyvolává halucinace a posléze i narkózu. 

Zneužívány jsou látky na trhu běžně dostupné jako např. ředidla, rozpouštědla, 

čistící prostředky. Jejich obliba u mladé generace je dána jejich dostupností 

na trhu a nízkou cenovou hladinou. Jejich uživatelé jsou však  s jejich účinky 

brzy nespokojeni a přecházejí k jiným drogám, nejčastěji k pervitinu.  

 

 Na světě existuje celá řada různých druhů drog. Zde je uveden výčet 

pouze některých z nich, které se ve větší míře vyskytují a užívají na našem 

území. Je třeba si uvědomit, že nabídka drog na celém světě vysoce převyšuje 

současnou poptávku a nezákonný trh se snaží neustále hledat nové zákazníky 

a nové trhy. Z toho důvodu je  nutné zajistit dostatečnou míru prevence, a to  již 

u mladých lidí a dále důsledně a přísně trestat tzv. distributory a výrobce 

nelegálních drog.  
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3 Analýza zdravotních, sociálních, ekonomických 

aspekt ů drogové závislosti a vztahu drog a 

kriminality 

 

 V posledních deseti až patnácti letech se prudce zvýšil počet 

dospívajících, kteří se chovají rizikově ve smyslu problémového chování a 

výskyt tohoto chování se posunuje do nižšího věku. V této souvislosti můžeme 

mluvit o „nové nemoci mládeže“. Následky rizikového chování jsou hlavní 

příčinou úmrtnosti 15 – 19 letých. Mezi rizikové chování patří bezesporu i 

zneužívání návykových látek, případně závislost na nich. V následujících 

kapitolách se budeme věnovat analýze zdravotních, sociálních a ekonomických 

aspektů při zneužívání drog a drogové závislosti. 

  

3.1 Analýza zdravotních aspekt ů 

V obecné rovině lze říci, že každé zneužití návykových látek má 

negativní vliv na lidský organismus. Pro příklad uveďme např. amfetaminy. 

Jedná se o povzbuzující látky, které zvyšují energii, sebedůvěru a koncentraci 

stimulací centrální nervové soustavy.  I zde je však nutné si uvědomit, že stejně 

jako jakákoli jiná droga umožňují jen maximální využití energetických zásob 

lidského těla. Žádná látka nemůže člověku přidat energii navíc. Nevyhnutelným 

následkem pak bývá vyčerpání a deprese. Ačkoli smrt z předávkování 

amfetaminem jakožto toxickou látkou nastává jen zřídka,  je po předávkování 

většinou způsobena náhlým extrémním vzestupem krevního tlaku a následným 

selháním srdce nebo mozkovou příhodou. Závislost na drogách na bázi 

amfetaminu vzniká snadno, tělo požaduje stále větší dávku, což má v některých 

případech za následek předávkování.  

Nejčastější zdravotní komplikace u narkomanů se vyskytují v souvislosti 

s nitrožilní aplikací drog. Injekční stříkačky si toxikomani často opatřují 

z odpadového zdravotnického materiálu, což může mít za následek infekci a 

nakažení dalšími chorobami. Není také výjimkou, že si narkomani injekční 

stříkačky vzájemně půjčují. Rizika infekce jsou zde poté velmi vysoká.  
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Následkem aplikace drogy nečistou stříkačkou může dojít k otravě krve, 

k infekčním hnisavým ložiskům v místě vpichu, hepatitidě nebo dokonce 

nakažení virem HIV. U všech zmiňovaných komplikací je nezbytné léčení, 

avšak narkomani se často neléčí, nebo se léčit odmítají. Např. léčení hepatitidy 

vyžaduje hospitalizaci, což bývá velmi obtížné vzhledem k závislosti na droze. 

Jelikož žloutenka poškozuje játra, je nezbytné poskytnout jim absolutní 

odpočinek a nezatěžovat je další drogou. V opačném případě je léčení 

nemožné. Neléčená žloutenka vede k chronickému zánětu a jaterní cirhoze, 

kde je obvykle nutné použít léky nejvyššího kalibru.  

Pozornost je také třeba věnovat pohlavním chorobám a viru HIV. 

Pohlavní choroby sice nejsou pro toxikomany specifické, avšak jsou zde 

pozorovány častěji, než v běžné populaci. Jsou důsledkem náhodných 

sexuálních styků či nucené prostituce často s cílem získat prostředky na získání 

dalších drog. Mnohem větším problémem u toxikomanů je nakažení virem HIV. 

Pro příklad uveďme, že ve Francii je 70% toxikomanů nakaženo tímto virem a je 

vysoce pravděpodobné, že podobný osud čeká i toxikomany v ČR, kteří užívají 

drogy nitrožilní cestou.  

Závislost  – jak už bylo shora uvedeno, u většiny drog vzniká závislost na 

užívání. Tato závislost je často spojena s potřebou vyšší dávky drogy, což má 

za následek také vyšší finanční nároky. Závislým se člověk může stát již 

po několikaterém užití drogy, avšak nelze přesně specifikovat doba, kdy člověk 

není a kdy už je závislý. Vše je dáno několika faktory, jako např. psychická a 

fyzická odolnost která je u každého jedince jiná, druh drogy, stupeň intoxikace. 

Můžeme konstatovat, že jakákoli závislost na drogách přináší při vysazení 

abstinenční příznaky.  

3.1.1 Léčba závislosti 

Formy léčby můžeme rozdělit do tří skupin a to na ambulantní léčbu, 

ústavní léčbu a programy typu harm reduction (mírnění škod).  

Ambulantní lé čba se jeví jako vysoce účinná, avšak ve všech případech je 

podmíněna spoluprací klienta. Základem je nejen spolupráce, ale také důvěra a 

motivace.  
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Ústavní lé čba – může mít podobu krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé, 

vždy v závislosti na konkrétním případu. I zde je základem spolupráce, důvěra a 

motivace.  

Programy typu harm reduction  (mírnění škod) – základní filozofií je mírnit 

škody, které pokračující užívání drog s sebou přináší tam, kde není možná 

léčba zaměřená k abstinenci. Mírnění škod představuje např. výměny 

injekčních stříkaček a jehel, nabízení dezinfekčních roztoků a prezervativů.  

 Účinnost všech tří forem léčby byla studiemi v různých měřítkách 

prokázána. 

 

3.2 Analýza sociálních aspekt ů 

 Příčiny drogové závislosti jsou různé v závislosti na proměnlivých 

faktorech biologických, psychologických a sociálních. V anamnéze závislých 

osob se opakovaně vyskytují údaje o narušené rodině, konfliktech mezi rodiči, 

výskyt kriminality u jednoho nebo obou rodičů, ale také nadměrná pracovní 

zátěž obou rodičů, nebo nedostatek času na výchovu dětí při dobrém finančním 

zajištění.  

 Dalším důležitým momentem jsou mezigenerační problémy 

dospívajících, odcizení mladé generace v protestních postojích vůči dospělým, 

snaha ztotožnit se se skupinou podobně smýšlejících jedinců, začlenit se 

do party. Parta představuje neformální sdružení osob s určitou stálostí, 

strukturou a zaměřením na stanovený cíl. I v takovémto seskupení může dojít 

k zneužití drogy a to nejprve třeba z pouhé zvědavosti či ze snahy nelišit se 

od ostatních. Člen party si ověřuje tvrzení, že mu po aplikaci drogy bude „fajn“. 

První zkušenosti s drogou se získávají téměř pravidelně v partách. Začátečníci 

zde hledají poučení, pokročilí a zkušenější je zasvěcují do tajů užívání drogy. 

Drogová závislost se zahajuje zpravidla zdarma. Jelikož druhou dávku už je 

nutné zaplatit, začátečník se rychle dostává do tísně s obstaráváním peněz. 

Jelikož pod vlivem drog dochází k určitému uvolnění, mizí zábrany, členové 

party si vzájemně vyměňují sexuální partnerky, tím se zvyšuje i riziko 

přenosných pohlavních a infekčních nemocí. Ve stavu opojení drogou dívka 

často ani neví, že s ní měl někdo pohlavní styk, případně neví kdo. Následkem 
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takovýchto nechráněných příležitostných styků dochází také k tomu, že se 

dívka stane matkou a otec buď není znám, nebo se k dítěti nehlásí. Protože 

dívka závislá na droze se o dítě nedokáže nebo nechce dostatečně dobře 

postarat, končí takové děti v kojeneckých a následně ve výchovných ústavech. 

Výjimkou nebývají ani případy, kdy matka si své dítě nechá, ale jelikož jako 

osoba závislá na droze dává přednost drogám před dítětem, výchovu dítěte 

zanedbává, dítě vyrůstá v nedůstojných podmínkách, o dítě se nestará. 

V lepším případě pak soud na návrh sociálních pracovnic z odboru péče o dítě 

svěří dítě do výchovy jiné osobě z rodiny, která si o to zažádá (prarodiče, 

sourozenci), v horším případě je dítě od matky odejmuto a umístěno 

ve výchovném ústavu pro děti a mládež. Ekonomické náklady na výchovu dětí 

z výchovných ústavů pak nese společnost.  

 Příležitostné užívání drog vidíme často u dospívajících jedinců, kteří 

ochutnávají drogu více méně ze zvědavosti, stejně jako první sklenku alkoholu 

či první cigaretu. Takový jedinec se pak málokdy dostane do kontaktu 

s odborníkem či lékařem, necítí potřebu si něco ověřovat, má pocit, že všechno 

zvládne sám a že jeho žádný návyk nemůže potkat, protože má silnou vůli. 

Pokud se u něj náhodou objeví nějaké zdravotní komplikace, obvykle je 

nevztahuje do souvislosti s drogou. K lékaři se pak dostane teprve tehdy, je li 

k tomu dotlačen dospělými, rodiči nebo školou.   

 První zkušenosti s drogou dnes mívají děti ve věku od 10 do 12 let a věk 

od 12 do 14 roků je pro vznik drogové závislosti vůbec nejnebezpečnější. V této 

fázi lidského života totiž dochází k fysiologické transformaci organismu a 

probuzení slastného prožívání jak v sexu, tak i v psychice. Dospívání je doba, 

kdy dítě prožívá přerod a tvoří se identita budoucího dospělého člověka. 

Pubescent zažívá pocity smutku, protože se loučí se svým dětstvím a právě 

proto je v této době vnímavější ke svodům drogy. Z uvedených důvodů byl 

v rámci této práce proveden průzkum ve třech třídách základních škol u celkem 

52 respondentů na téma drogová závislost. Věk respondentů byl záměrně 

zvolen kolem 12. roku (6. třídy). Průzkumu a jeho výsledkům se budeme 

podrobněji věnovat v kapitole o prevenci.  

 



 

   21 

3.3 Analýza ekonomických aspekt ů  

 Základním ekonomickým aspektem drogové závislosti je vlastní cena 

užívané drogy, tedy finanční částka, za kterou se dá pořídit jedna dávka drogy 

užívané toxikomanem. Cena drog je stejně jako u každého jiného zboží dána 

trhem, tedy poměrem nabídky a poptávky. Při pořizování drogy záleží nejen 

na druhu drogy, ale i na tom, v jakém množství a v které části světa se kupuje. 

Například jeden gram kvalitního heroinu se v afghánsko - pákistánském 

pohraničí dá pořídit za šest dolarů, což je při dnešním kurzu měny (18,- 

Kč/dolar) cca. 108,-Kč. Na ulici v New Yorku za stejné množství kupující zaplatí 

až dvacetkrát tolik, tedy cca. 2.160,-Kč. V Česku stojí gram heroinu podle údajů 

České protidrogové centrály tisíc korun. U zneužívání heroinu organismus 

vyžaduje stále vyšší dávku drogy, z počátečních 10 mg až na 1 g i více denně. 

U silně závislého toxikomana může tedy finanční částka potřebná na pořízení 

drogy činit i více než 30.000,-Kč za měsíc. Takto vysoké náklady na drogu 

zpravidla toxikoman nemůže hradit z legálních zdrojů a proto dochází 

ke krádežím a další majetkové a násilné trestné činnosti. 

 Na přibližně stejnou částku jako heroin přijde i pervitin. Ten nyní získává 

oblibu i v mnoha dalších zemích jako levnější alternativa kokainu, nabízející 

podobné a přitom dlouhodobější účinky. Doba účinku pervitinu se pohybuje 

v rozmezí 6 až 8 hodin, přičemž jeden gram pervitinu vystačí narkomanovi 

na cca. 10 běžných dávek. Osoba, která je na pervitinu závislá potřebuje 2 až 4 

dávky za den. Vezmeme-li v úvahu, že měsíc má 30 dní a toxikoman spotřebuje 

průměrně 3 dávky denně, vyjde nám 90 dávek měsíčně, což přepočteno 

na peníze je cca. 9.000,-Kč.  

 Nejpoužívanější "měkkou" drogou ve světě i u nás zůstává marihuana. 

Podle odhadů Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové 

závislosti (EMCDDA) vyzkoušelo marihuanu alespoň jednou v životě 

v evropských zemích asi 6 % dospělé populace. Roční spotřeba marihuany se 

v Česku se odhaduje přibližně na 10 tun, což je při ceně 178,-Kč/gram (viz. 

následující tabulka při pouličním prodeji v roce 2006) celkem 1,780,000,000 Kč. 

Nejčastěji používaná je tato droga mezi mladými lidmi od 15 do 34 let kvůli její 

snadné dostupnosti. Značná část produkce této drogy pochází ze soukromých 
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políček a zahrádek, nebo z uměle přisvětlovaných květináčů  pěstovaných 

v uzavřeném prostoru samotnými spotřebiteli. 

 Poměrně frekventovanými drogami, které do České republiky dorazily 

krátce po sametové revoluci jsou tzv. taneční drogy. Ty nabízejí jejich 

uživatelům přehlušení pocitu vyčerpání příjemnými prožitky. Do této skupiny 

patří především Extáze, která se dá často sehnat na diskotékách za cenu kolem 

100,-Kč za tabletu.  

V následující tabulce jsou uvedeny průměrné ceny drog na českém trhu 

v Kč za 1 gram za poslední tři roky tak, jak byly zveřejněny ve statistikách 

Ministerstva vnitra ČR na základě údajů Národní protidrogové centrály. 

 

2004 2005 1. polovina 2006  

Droga Pouliční 

prodej 

Prodej 

ve 

velkém 

Pouliční 

prodej 

Prodej 

ve 

velkém 

Pouliční 

prodej 

Prodej 

ve 

velkém 

Pervitin 1100 740 1017 713 1091 750 

Extáze 230 120 212 113 224 108 

Heroin 1050 760 1089 780 988 850 

Kokain 2300 1800 2264 1758 2224 1686 

Marihuana 170 85 167 102 178 123 

LSD / 

Halucinogeny 

170 125 181 107 168 81 

Tab. 1 – Průměrné ceny drog na českém trhu v Kč/gram 

 

 Podle Agentury OSN pro drogy a zločin se počet uživatelů drog v letech 

1998 - 2006 celosvětově zvýšil nejméně o jednu pětinu. Naproti tomu ceny drog 

vytrvale klesají. To je dáno jejich celosvětovou nadprodukcí. Distributoři drog 

přestávají udržovat vysoké ceny, ale orientují se spíše na zvyšování obratu.  

Například ve Velké Británii klesla cena tvrdých drog v letech 1995 až 2005 

o celou jednu třetinu. Ještě prudší pokles cen drog zaznamenaly ve Spojených 

státech a v zemích bývalého Sovětského svazu.  
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3.3.1 Vývoj situace v ČR 

 Situace v Česku má v oblasti drog oproti okolnímu světu svá specifika. 

Před rokem 1989 se o drogové problematice otevřeně nemluvilo, naopak 

komunistický režim se snažil předstírat, že drogy jsou v Československu jen 

okrajovým problémem. Dovoz drog z ciziny byl problematický, nepropustnost 

tzv. železné opony dovoz komplikovala či znemožňovala. Dalším důležitým 

aspektem byla absence volně směnitelné měny. Uživatelé drog proto vytvářeli 

uzavřená společenství, v nichž se drogy snažili sami vyrábět. Nejrozšířenější 

drogou v té době byla na našem území marihuana a podomácku vyráběný 

pervitin.  

 Po revoluci v roce 1989 začalo v Česku vznikat tržní prostředí a to nejen 

v oblasti legálního zboží, ale také v oblasti drog. Výrobu a distribuci drog 

postupně převzal organizovaný zločin a tím se Česko i v této oblasti začalo 

přibližovat ostatním evropským zemím. V Česku však i nadále zůstává jen 

minimální pohyb cen u většiny drog. To je dáno nízkou výchozí cenou, která 

odpovídala malé koupěschopnosti zdejšího obyvatelstva. Díky růstu reálných 

mezd a cen veškerého zboží v posledním desetiletí drogy vlastně také 

podstatně zlevnily. Drogy v Česku stále zůstávají až dvakrát levnější než 

v západní Evropě.  

 Většina narkomanů začala užívat drogy ze zvědavosti a touhy 

po nějakém nepoznaném prožitku. Postupem času většina z nich bere drogy už 

jen proto, aby přežili hluboké deprese, které se bez pravidelného přísunu drog 

dostavují. Velké nebezpečí drog a to včetně marihuany a tanečních drog 

spočívá v tom, že člověk, který je užívá, často neodolá pokušení zkusit alespoň 

jednou něco silnějšího. K závislosti na tvrdých drogách je pak již velmi blízko.  

 Téměř každý člověk finančně zvládne občasný nákup např. několika 

tablet extáze či pár cigaret  marihuany. Opatřování si několika dávek tvrdé 

drogy každý den však bude pro většinu lidí finančně nezvládnutelné. Silný 

narkoman podle druhu užívané drogy utratí jen kvůli své závislosti 20 až 50 tisíc 

Kč měsíčně. Vezmeme li v úvahu, že závislost na drogách většinou člověku ani 

neumožní pracovat, není zpravidla možné takovýto objem finančních prostředků 

na pořízení drogy legálním způsobem získávat. Následkem toho si závislý 

člověk začne opatřovat peníze nelegálně, vzniká kriminalita, prostituce. 
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3.3.2 Ekonomický dopad na ve řejné finance 

 Užívání drog neznamená enormní finanční zatížení pouze na člověka, 

který je na nich závislý, ale také pro stát, potažmo pro daňové poplatníky. 

Spočítáme li náklady vydávané na činnost policie, soudů a státních 

zastupitelství v souvislosti s kriminalitou drogově závislých, náklady 

na vězeňský aparát a odvykací léčbu těchto osob, zjistíme, že tyto částky jdou 

do miliard korun ročně. Pouze na protidrogovou prevenci a léčbu narkomanů 

stát a samosprávy vynakládají přes 200 milionů korun ročně.  

 Dále sem můžeme zahrnout také náklady na léčení a řešení mnohdy 

velmi závažných zdravotních komplikací osob užívajících drogy. Například 

léčba onemocnění hepatitidou typu C stojí u jednoho pacienta řádově několik 

set ticích korun. Přitom tato nemoc je u uživatelů drog nitrožilním způsobem 

velmi rozšířena. V případě AIDS jsou náklady ještě vyšší. Všechny tyto náklady 

jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, které si drogově závislý člověk 

obvykle sám neplatí, protože nevykazuje žádné příjmy.  

 Řešení drogové problematiky, které je v dnešní době nezbytné, si samo 

o sobě vynucuje příděly finančních zdrojů ze státních rozpočtů a to nejen 

na vybudování specializovaných pracovišť, jejich vybavení, na vyškolení 

odborných pracovníků, ale také na zdravotní péči a prevenci.  

 Jen těžko můžeme vyčíslit, jaká vznikne v budoucnu úspora finančních 

prostředků v případě, jestliže nyní vynaložíme na prevenci určitou částku. 

Takové statistiky neexistují, neboť tyto údaje nelze objektivně zjistit.   

 

3.4 Drogy a kriminalita 

 Vznik České republiky v roce 1993 je důležitým mezníkem při hodnocení 

stavu a vývoje kriminality na úseku šíření toxikomanie a nedovolené výroby, 

držení a obchodu s omamnými a psychotropními látkami. Trestné činy 

nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 

187 a § 188 trestního zákona jsou sledovány právě od vzniku samostatné 

České republiky. V porovnání s celkovou kriminalitou se zdá, že drogová 

kriminalita je zanedbatelným problémem. Je však nutné si uvědomit vysokou 

latentnost této trestné činnosti a důkazní náročnost vyšetřování. Za drogovou 
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kriminalitu jsou při hodnocení podílu drogové kriminality na celkové kriminalitě 

považovány trestné činy podle §§ 187, 188 a 188a trestního zákona.  

 Existuje však také velké množství majetkových a násilných trestných 

činů, při jejichž vyšetřování vyjde najevo, že je spáchala osoba drogově závislá, 

a to buď pod vlivem drog, nebo v souvislosti s opatřováním si finančních 

prostředků na další dávku drogy. Tato trestná činnost rovněž přímo souvisí 

s drogovou problematikou, avšak takové údaje již zpravidla nejsou statisticky 

zpracovávány a tudíž k nim nelze přihlížet a vyhodnocovat je. Při zadržení 

pachatelů podobné trestné činnosti a jejich následném výslechu na policii tito 

často odmítnou vypovídat, což jim v případě, že by svou výpovědí  způsobili 

nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké umožňuje zákon, nebo 

svou výpověď formulují tak, že kradli např. proto, aby měli peníze na jídlo. 

Ve skutečnosti však peníze použijí opět na nákup drogy a trestnou činností 

pokrývají své zvýšené finanční nároky. 

 Vezmeme li v úvahu širší území, tak ani v Evropské unii není dosud 

stanovena definice trestné činnosti související s drogami. Za takovou trestnou 

činnost se obvykle považují trestné činy spáchané pod vlivem drog, trestné činy 

za účelem získání finančních prostředků na opatření drog, trestné činy k nimž 

dochází v souvislosti s fungováním nezákonných trhů s drogami a trestné činy, 

při nichž dochází k porušení protidrogové legislativy. Běžné údaje jsou však 

v Evropské unii k dispozici také jen o čtvrtém typu trestných činů, tedy těch, při 

kterých došlo k porušení protidrogových právních předpisů.  

 V České republice v roce 2005 proběhl na jednotlivých krajských 

správách policie průzkum drogové kriminality. Podle kvalifikovaných odhadů 

v roce 2004 přibližně 62% trestných činů výroby a distribuce drog, 25% 

podvodů, 21% případů zpronevěry peněz nebo majetku a 20% běžných krádeží 

spáchali uživatelé drog, aby si tak opatřili prostředky na drogy. Vyčíslit škodu, 

kterou způsobila trestná činnost v souvislosti s drogami, vzhledem ke shora 

uvedeným skutečnostem nelze.  

 Trestná činnost páchaná pod vlivem drog a v souvislosti s jejich 

obstaráváním se vyvíjí nepříznivě. Jelikož požití drogy na rozdíl od alkoholu 

není na pachateli vždy patrné a detekce metabolitů drog v biologickém 

materiálu je podstatně složitějším a náročnějším úkolem, je zde třeba počítat 

s vysokou latencí. Pozornost policisty je při vyšetřování soustředěna především 
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na spáchaný trestný čin např. loupež, krádež apod. a užití drogy je pouze 

okrajovou okolností, která se navíc obtížně prokazuje.   

 Následující obrázek nám vyjadřuje množství zadržených návykových 

látek v České republice v roce 2006 tak, jak byly zveřejněny ve výroční zprávě 

Národní protidrogové centrály.  

 

2 276

108 352

466

27 877

4 708
1 748

5 249

26 259

0

30000

60000

90000

120000

Cannabis - r
ostlin

y

Cannabis (g
)

Hašiš (g
)

Heroin (g
)

Kokain (g
)

LSD (tr
ip)

Metamfetamin (g
)

XTC/MDMA (tb
l)

Česká republika 2006 - množství zadržených návykovýc h látek

 

Obrázek č. 6 – množství zadržených návykových látek v ČR v roce 2006 
 
 
 Z obrázku je patrné, že první příčku v zadržených opiových látkách 

zaujímá Cannabis, tedy marihuana již sušená, určená ke spotřebě. Tato je 

často nalézána při běžných silničních kontrolách policie nebo celní správy 

zaměřených na drogy, např. v blízkosti konání různých techno párty apod. Zde 
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jsou ke kontrole používány specielně vycvičení psi, kteří dokáží tuto drogu 

skrytou v autě snadno odhalit. Druhou a třetí příčku zaujímají heroin a tablety 

extáze. „Dávky samotné MDMA v tabletách extáze se pohybují v širokém 

rozmezí obvykle mezi 30 – 120mg, někdy až 150, výjimečně až 200mg. Je tedy 

jasné, že i “pravá” tableta “extáze” (tj. bez příměsí) může vyvolat v závislosti na 

dávce a zkušenosti uživatele různé účinky a komplikace.“ [18] 

 Pořadí množství zadržených návykových látek je dáno jednak  poptávkou 

po nich (marihuana – nejužívanější droga u nás → první místo v zadržených 

látkách), dále jejich cenou, ale i tím, že např. marihuana či extáze jsou často 

považovány za drogy bezpečné, nenávykové.  

 Vzhledem ke vstupu České republiky do Evropské unie a následně 

do schengenského prostoru došlo ke zrušení celních kontrol na hranicích a lze 

nadále očekávat zvýšení nelegálního obchodu s drogami nejen na území České 

republiky, ale rovněž ve vztahu České republiky s okolními zeměmi. 

V současné době Česká republika nemá žádnou kontrolovanou hranici, čehož 

bude v budoucnu bezesporu využito také při ilegálním obchodu s drogami.  
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4 Návrh na zlepšení preventivní činnosti ve vztahu 

k drogám ve školách 

 

 Prevence v širším slova smyslu znamená předcházení nežádoucímu 

jevu a ochrana před ním. Tímto pojmem bychom mohli označit všechny aktivity, 

jejichž cílem je potírání výskytu a zabraňování rozvoji negativního jevu 

ve společnosti. Obsahem prevence je tedy realizace některých opatření, 

kterými chceme nežádoucím jevům předcházet a současně pozitivně ovlivňovat 

ty, na něž je prevence zaměřena. Máme li v úmyslu předcházet určitému 

negativnímu jevu, je nutné takový jev nejprve dobře rozpoznat, popsat a 

analyzovat a znát zákonitosti jeho vzniku, vývoje a fungování. Ke vzniku 

negativního jevu zpravidla dochází proto, že jedinci jeho jednání přináší něco 

příjemného, pro něj pozitivního. Cílem preventivní činnosti ve vztahu k drogám 

jako k negativnímu jevu celé společnosti je ovlivnit jednání těchto jedinců tak, 

aby od svého konání upustili a motivovat je na jiné pozitivní činnosti.  

Pravděpodobně nejvhodnějším řešením by byla změna legislativy na 

úseku toxikomanie s velmi razantním postihem pro každého, kdo zakázanou 

drogu drží nebo užívá a ještě razantnějším postihem spojeným s vyloučením ze 

společnosti (odnětí svobody) pro toho, kdo drogu vyrábí či s ní obchoduje. Tím 

bychom mohli docílit sestup v oblasti drogové problematiky. Současný právní 

stav, kdy zákon posuzuje držení zakázané drogy v množství menším než 

malém jako přestupek, či za držení takové látky v množství větším než malém 

umožňuje dát pouze peněžitý trest (§187a trestního zákona), který toxikoman 

zpravidla stejně nezaplatí, jelikož nemá z čeho, je v dnešní době již 

nevyhovující.  

 Pokud v preventivním působení máme dosáhnout příznivých výsledků, je 

důležité na jedince působit již od nejútlejšího věku. Každé věkové období 

jedince je však charakteristické určitým chováním a jednáním a s těmito 

odlišnostmi je nutné počítat.  

- V období do 3 let dítě začíná vnímat samo sebe, mělo by žít v klidném a 

příjemném prostředí a v pocitu bezpečí. 
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- V období od 3 do 6 let dítě považuje za nejdůležitější osoby a autority 

nejbližší lidi kolem sebe, tedy rodiče, učitelky v mateřské škole apod. 

Jejich chování je pro něj vzorem. V tomto věku se dítě často ptá na 

nejrůznější otázky a pokud je mu ochotně a trpělivě odpovídáno, získává 

rychle rozhled. Již v tomto období se začíná s prevencí proti negativním 

jevům. Dítě by mělo vědět, že existují věci, které jsou zdraví 

nebezpečné. Již v mateřských školách je vhodné udělat dětem 

přednášku přiměřenou jejich věku a rozumovým schopnostem, kde se 

dozví co dělat pokud např. najdou v parku injekční stříkačku, nebo cosi, 

co vypadá jako bonbóny.  

- Dítě do 12 let začíná hodnotit získané informace a skutečnost, zda jsou 

shodné nebo se rozcházejí, všímá si rozporů a žádá vysvětlení. V tomto 

věku by mělo dostávat konkrétní a dobře vysvětlené informace. Je však 

důležité, aby takovéto informace dostávalo od rodičů, učitelů, nebo jiných 

autorit a nikoli od svých vrstevníků, protože v tomto případě mohou být 

získané údaje zavádějící, zmatené, nebo dokonce úmyslně špatně 

podané.  

- Období od 13 do 18 let je velmi složité nejen pro dítě, ale i pro rodiče. 

Přestože jde o období vzdoru a vzpoury, dítě je velmi citlivé a hluboce 

prožívá různé neúspěchy. Mělo by být obklopeno láskou a porozuměním, 

pochopením a trpělivostí a hlavně pocitem, že ve svých problémech není 

samo, že se může na rodiče obrátit s prosbou o pomoc a není odkázáno 

pouze na své kamarády. I když jsou vrstevníci velmi vlivnou skupinou, 

která pomůže toto období překlenout bez větších problémů, může tomu 

být také právě naopak. Tento věk je kritický v prvních kontaktech 

s kriminalitou, návykovými látkami a dalšími negativními jevy, proto 

jedinec v tomto období potřebuje posilovat pocit sebedůvěry a být 

pozitivně motivován. 

- Hranice 18-ti let je magická v tom smyslu, že na ní každý jedinec 

netrpělivě čeká, neboť má pocit, že od této doby je sám svým pánem, 

nemusí nikoho poslouchat, může dělat vše co se mu zachce apod. 

Někteří se snaží v této době odpoutat od rodičů, což často z finančních 

důvodů hlavně u studujících nebývá možné. Následkem pak mohou být 

neshody mezi rodiči a dětmi, které mohou vést k tomu, že mladý člověk 
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se většinu času raději zdržuje mimo domov, s přáteli svého věku, v partě. 

V tomto prostředí pak vzniká větší riziko zneužívání alkoholu či drog.    

4.1 Dělení drogové prevence 

 Samotnou drogovou prevenci dělíme na primární, sekundární a terciální.  

4.1.1 Primární drogová prevence 

 Primární, neboli také první, prvotní či základní prevence, pracující tam, 

kde se problém dosud neobjevil a zde se činí vše pro to, aby vůbec nevznikl. 

Soustřeďuje se tedy na tzv. zdravou populaci. V primární drogové prevenci se 

jedná zejména o to, aby se co nejvíc snížila poptávka po drogách, aby drogy 

nebyly vyhledávány a konzumovány a aby vůbec nebyl důvod je vyhledávat a 

konzumovat. V podstatě jde o snahu ovlivnit chování jedince tím způsobem, že 

se vypůsobí změna norem a hodnot společenství, ve kterém žije (populace jako 

celek, rodina, školní kolektiv, …) a které do jeho života přináší určitá rizika, a 

tyto rizika odstranit nebo alespoň oslabit, aby v jejich důsledku nemohl drogový 

problém vzniknout, a to ani na bázi experimentu. Má-li být primární prevence 

efektivní, nemůže být disciplínou jednoho oboru (např. medicíny), ale naopak. 

Měli by zde spolupracovat odborníci z nejrůznějších společenských oborů. 

Účinnost přímé prevence závisí na několika požadavcích: 

• měli by ji provádět lidé, kteří v drogové problematice přímo působí anebo 

ti, kteří byly náležitě proškoleni a jsou schopni hlubšího pohledu 

v souvislostech (např. učitel, který dobře zná své žáky a dokáže 

nenásilnou formou včlenit drogovou problematiku do výuky) 

• jednoduchá taktika zaměřená pouze na jednu společenskou oblast (např. 

přednáška pro dospívající) vyjde zpravidla naprázdno. Proto je zde nutná 

kombinace mnoha způsobů zaměřených na různé skupiny a prostředí, 

ve kterém se vytvářejí normy a hodnoty:  

� rodina a škola - působení v jakémkoli prostředí má prostřednictvím 

dětí nebo dospělých dopad i na rodinu  

� intermediátoři – osoby schopné mít vliv na druhé ať už v přímém 

styku nebo prostřednictvím hromadné komunikace (vedle rodičů a 
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pedagogů i např. trenéři, herci, politici, policisté, lékaři …). Velký 

význam pro prevenci se přikládá mladým lidem, kteří jsou jen o málo 

starší než je cílová populace anebo přímo vrstevníkům, kteří jsou 

přirozenou autoritou. Existují u nás programy využívající vrstevníků 

tzv. peer programy (z angl. peer – osoba v souřadném postavení). 

Tyto jsou však náročné nejen na trénink, ale také  na způsob jejich 

výběru. Zato se však pokládají za jedny z nejúčinnějších.  

� místní společenství – jde o snahu zvýšit drogové povědomí 

na určitém území ať už pomocí místních vlivných osobností, 

občanských sdružení, nebo zájmových iniciativ a důležitých institucí. 

V primární drogové prevenci se tedy jedná víceméně o plošné působení 

na dosud nezasaženou populaci. Patří sem vše od informací podaných v rámci 

vyučování přes přípravu na rodičovství, vytváření nabídky volitelných, 

společensky přijatelných aktivit až po ovlivňování názorů a postojů samotného 

jedince i veřejnosti a podporu zdravého životního stylu. Koordinaci všech aktivit 

v dané lokalitě mají na starosti protidrogoví koordinátoři. I v primární drogové 

prevenci bude však to nejpodstatnější záviset na jedinci samotném a 

konkrétním citlivém přístupu k němu. 

4.1.2 Sekundární drogová prevence 

 Sekundární prevenci můžeme definovat jako vyhledání problému, který 

již vznikl a jeho léčbu. Pokusit se pomoci těm, kteří již pravidelně drogy užívají a 

najít cestu zpět do života bez drog. Zvolit správný způsob, jakým to udělat, aby 

člověk užívající drogy je přestal vyhledávat a užívat a aby byl co možná 

nejméně poškozen zdravotními důsledky.  

Jednotlivá za řízení pro pomoc uživatel ům drog : 

- Linky telefonické pomoci - slouží převážně pro první kontakt, radu, 

pomoc v krizi. Podle druhu problému odkazují a nabízejí služby dalších, 

specializovanějších pracovišť. Některé z nich mají i nepřetržitý provoz. 

- Poradci – na většině základních a středních škol je k dispozici výchovný 

poradce, který je často zároveň i poradcem pro drogovou problematiku. 

Jejich úkolem je jednak zajišťovat adekvátní primární prevenci, ale také 

mapovat stav na konkrétní škole a případně včas podchytit jedince, kteří 
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již s drogou mají zkušenost. Poté kontaktovat rodiče a eventuálně i 

odpovídající zařízení a zajistit intenzivnější primární prevenci na škole. 

- Alkoholicko - toxikologické poradny - bývají součástí psychiatrických 

oddělení, podle vstupních rozhovorů doporučují vhodný typ léčebného 

zařízení nebo jen ambulantní docházení. 

- Kontaktní centra - určena přímo pro drogovou klientelu. Náplní jejich 

činnosti bývá první telefonická nebo osobní pomoc s co nejdelším 

provozem, poradenství s možností následné individuální popř. skupinové 

terapie, diagnostika problému, informace o možných způsobech léčby 

(jejich zprostředkování), zajišťování testů HIV ze slin, nebo rodičovská 

skupina pro ty, jejichž děti užívají drogy. Kontaktu se využívá 

k podchycení, k motivování ke změně, popřípadě zařazení 

do odpovídajícího léčebného programu. 

- Detoxikační jednotky – jedná se o speciální krátkodobou (několik dnů) až 

střednědobou (několik týdnů) medicínskou a psychologickou léčbu 

při vysazování drog. Jejím úkolem je zbavit organismus návykové látky, 

pomoci jedinci překonat možné odvykací příznaky a připravit jej na další 

léčbu. 

- Denní stacionář - jde o denní psychiatricko-psychologickou a 

psychosociální péči o pacienty, pro které v daný okamžik není nutný 

nebo možný pobyt v lůžkovém zařízení a běžná ambulantní nebo 

poradenská péče je pro ně málo intenzívní. 

- Ústavní léčba - prováděná ve zdravotnických zařízeních skýtá 

pro narkomana bezpečnější ochranné prostředí, je zde k dispozici 

odborná péče a organizovaný program. Délka léčby je určována podle 

individuální situace jedince. 

- Terapeutické komunity – probíhá zde dlouhodobý léčebný a 

resocializační program. Vytváří se zde obousměrná komunikace mezi 

pacientem a jednotlivými členy terapeutického týmu a mezi pacienty 

navzájem. Jsou zde stanovena jasná pravidla (např. užití drogy znamená 

vyloučení). 

- Zařízení azylového typu - sem přicházejí ti závislí jedinci, kteří sami 

drogy brát chtějí, přestože následkem užívání drog ztratily domov, nikdo 

o ně nestojí a sami o sobě nejsou momentálně schopni jakékoli 
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výraznější změny současného životního stylu. V takovémto zařízení je 

jim poskytnuto oblečení, jídlo, základní hygienický servis, případné 

lékařské ošetření a ubytování na určitou přechodnou dobu. 

 

4.1.3 Terciální drogová prevence 

 V této prevenci jde v podstatě o co možná největší zmírnění důsledků, 

které užívání drog způsobuje. Jelikož někteří lidé své braní drog nevidí anebo 

nechtějí vidět jako problém a necítí potřebu se léčit, byl vyvinut program harm 

reduction,  který má za cíl snižování rizik a minimalizaci zdravotních a 

ekonomicko-sociálních poškození drogami u osob, které je užívají. V rámci 

tohoto programu se např. provádí výměna použitých jehel a stříkaček za nové, 

tlak a vysvětlování, aby toxikomani nové stříkačky a jehly opravdu používali,  

rozdávání tištěných letáčků s jednoduchými informacemi a kontakty středisek 

apod.  

Do terciální prevence se také řadí substituční program, jehož základem 

je náhrada ilegální nečisté drogy za drogu chemicky čistou, legálně podanou 

v zařízení k tomu určeném. Nejdříve se vlastně jedná o určitou formu sociální 

pomoci. K té se následně nabízí určité formy terapie a ty později mohou vést až 

k úplné abstinenci. Substituce je možná pouze u závislosti na opiátech.  

4.2 Preventivní činnost ve vztahu k drogám ve školách  

 Jak už je shora popsáno, je nezbytné preventivně působit na děti již 

v útlém věku. Toto by měla zajistit rodina dítěte a v neposlední řadě též škola. 

Vezmeme li v úvahu, že ne každé dítě vyrůstá v sociálně nezávadné rodině, 

pak právě škola má mnohdy velmi důležitou pozici ve výchově takového 

jedince. Vzhledem k tomu, že je u nás zákonem stanovena povinná školní 

docházka, každý jedinec musí školou projít a pokud zde bude existovat 

dostatečná míra preventivní činnosti, každý se ve škole musí dozvědět 

o závadnosti drog, o zdravotních a ekonomických rizikách jejich užívání a 

dalších negativních jevech spojených s drogami.  

 K získání přehledu o tom, jaký rozhled v oblasti drogové problematiky 

mají žáci základních škol v určitém věku a jak by se v určité situaci zachovali 

byl pro účely této práce sestaven jednoduchý dotazník, který je uveden 



 

   34 

v příloze č. 1 této práce. Tento anonymní dotazník byl rozdán žákům šestých 

tříd na dvou základních školách, kdy celkem odpovídalo 52 respondentů: 

1) ZŠ Bystřany – jedná se o vesnickou školu vzdálenou od města 

Teplice cca. 3 km. Ve škole je pouze jedna šestá třída, kdy 

dotazník vyplnili všichni přítomní žáci v počtu 13 respondentů. 

Dotazník byl po předchozí dohodě vyplněn v rámci přednášky 

strážníků Městské policie Teplice o drogové problematice. Počet 

jednotlivých odpovědí na dané otázky ukazuje následující tabulka. 

 

  ZŠ Byst řany - 6. t řída 
   6. třída 
Otázka číslo A B C 
        

1 8 5   
2 8 5   
3 10 3   
4 11 2   
5 13 0   
6 0 1 12 
7 3 10   
8 2 11   
9 3 10   

10 6 7   
11 10 3   

        
celkem 
vyplnilo 13 žáků     
Tab. 2 –Počet jednotlivých odpovědí na dané otázky – ZŠ Bystřany 

 

2) ZŠ Edisonova Teplice – jedná se o městskou sídlištní školu 

s celkovým počtem čtyř šestých tříd, kdy dotazník byl vyplněn 

ve dvou z těchto tříd 6B a 6D v rámci předmětu rodinná výchova. 

Dotazník vyplnili všichni přítomní žáci v počtu 18 + 21 

respondentů. Počet jednotlivých odpovědí na dané otázky ukazuje 

následující tabulka. 
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  ZŠ Edisonova Teplice  ZŠ Edisonova Teplice  
   třída 6B  t řída  6D  
Otázka číslo A B C A B C 
              

1 11 7   12 9   
2 16 2   20 1   
3 18 0   20 1   
4 18 0   17 4   
5 18 0   20 1   
6 0 0 18 1 0 20 
7 1 17   5 16   
8 1 17   3 18   
9 6 12   8 13   

10 4 14   16 5   
11 15 3   16 5   

              
celkem 
vyplnilo 18 žáků     21 žáků     
Tab. 3 – Počet jednotlivých odpovědí na dané otázky – ZŠ Edisonova 

 

První polovina dotazníku byla koncipována tak, aby byl zjištěn u žáků 

daného věku celkový přehled v oblasti drogové problematiky, rizik s tím 

spojených a jejich ekonomický názor. Po vyhodnocení uvedených dotazníků 

bylo zjištěno, že 8 dětí (tj. 15%) z celkového počtu 52 se domnívá, že alkohol 

nepatří mezi drogy, stejně tak 4 děti (tj. 8%) si myslí, že cigarety mezi drogy 

nepatří. Zajímavé výsledky byly zaznamenány při otázce zda je užívání drog 

spojeno s rizikem přenosu infekce HIV, kdy kladně odpovědělo 46 dětí (tj. 88%) 

dotázaných dětí, tedy zbylých 12% se domnívá, že zde žádná spojitost není. 

Naproti tomu návykovost drog zhodnotilo kladně 51 dětí (tj. 98%), což je 

uspokojivý výsledek. Podobně tomu bylo také u dotazu zaměřeného na finanční 

hledisko spojené s užíváním drog, kdy na otázku kolik peněz si žák myslí, že 

narkoman utratí za drogy odpovědělo 50 dětí (tj. 96%), že celý svůj příjem a 

ještě jim nestačí.  

Druhá polovina dotazníku (otázky 7 až 11) byla sestavena a cíleně 

zaměřena na zkušenosti jednotlivých žáků s drogou, zda by věděli kam 

pro drogu jít a jak by se zachovali, kdyby věděli o tom, že jejich nejlepší 
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kamarád začal brát drogy. Následující obrázky nám přehledně znázorňují 

odpovědi žáků na zadané otázky. 

 

7. Máš ty sám, nebo n ěkdo ve tvém blízkém okolí (spolužáci, 
kamarádi) n ě jakou zkušenost s marihuanou?

17%

83%

Ne

Ano

 

Obrázek č. 7 – zkušenost dotázaných žáků s marihuanou 

 

 Otázka byla úmyslně vztažena nejen na samotného dotazovaného žáka, 

ale též na jeho nejbližší okolí. Z psychologického hlediska lze usuzovat, že 

přestože je dotazník anonymní, tak pokud by byla otázka vztažena pouze 

na dotazovaného žáka, ten bude mít obavy z případného postihu v případě 

kladné odpovědi. 

 V následujícím obrázku byla otázka formulována stejně, ale dotaz byl 

vznesen na tvrdší drogy - pervitin a extázi.   

 



 

   37 

8. Máš ty sám, nebo n ěkdo ve tvém blízkém okolí (spolužáci, 
kamarádi)  zkušenost s n ě jakou z t ěchto drog – pervitin, 

extáze?

12%

88%

Ne

Ano

 

Obrázek č. 8 - zkušenost dotázaných žáků s pervitinem a extází 

 

 Stejně jako u předchozí otázky byl dotaz vznesen na nejbližší okolí žáka. 

Z výsledku vidíme, že procentuelní rozdíl v kladných odpovědích mezi užíváním 

marihuany, nebo pervitinu a extáze je 5%, což nám potvrzuje teorii, že užívání 

marihuany je mezi dětmi rozšířenější, než užívání tvrdších drog. I tak jsou však 

výsledky alarmující. Vezmeme-li v úvahu, že odpovídali děti školou povinné 

ve věku 11 až 12 let, jsou tato čísla vysoká.  

 V další otázce byl vznesen dotaz na to, zda žák zná osobně někoho ze 

svého okolí, kdo bere pravidelně tzv. tvrdé drogy, jako jsou např. pervitin či 

heroin. Z odpovědí bylo zjištěno, že celá jedna třetina dotázaných žáků osobně 

někoho takového zná. Zde již bylo zajímavé vyhodnotit také rozdíl mezi 

městskou a vesnickou základní školou. V Základní škole Bystřany, což je 

vesnická škola, odpovědělo na uvedenou otázku kladně 23% žáků, v Základní 

škole Edisonova, městské škole, odpovědělo kladně ve třídě 6B celkem 33% a 

ve třídě 6D celkem 38% žáků. Z údajů můžeme konstatovat, že ve vesnické 

škole, ačkoli je vzdálena od města pouze cca. 3km žáci osobně znají pravidelné 
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uživatele drog v menší míře než ve městě. To nám potvrzuje teorii, že ve 

městech je výskyt drogově  závislých osob vyšší a  žáci s nimi mají větší 

možnost kontaktu. 

 

9. Znáš osobn ě  někoho ze svého okolí, kdo bere pravideln ě  
drogy (nap ř. pervitin, heroin)?

33%

67%

ano

ne

  

Obrázek č. 9 – osobní znalost žáků s osobou, která bere pravidelně uvedené 

drogy 

 

 Poměrně překvapivé odpovědi byly získány při dotazu zda žáci ví, kde se 

dají tvrdé drogy sehnat. Přesně polovina dotázaných žáků by věděla, kam si 

pro takovou drogu zajít, přičemž výsledky odpovědí z jednotlivých tříd se 

značně liší. V ZŠ Bystřany jsou odpovědi přibližně na půl, tedy 6 žáků z celkem 

13-ti by vědělo a 7 nikoli. Naproti tomu v ZŠ Edisonova ve třídě 6B by věděli 4 

z 18-ti žáků a ve třídě 6D by vědělo 16 žáků z 21. Zde jsou tedy nemalé rozdíly 

v odpovědích. Zajímavý je výsledek hlavně ve třídě 6D, kde se vzhledem 

k vysokému počtu kladných odpovědí (76%) nabízí teorie, že zdroj takových 

drog nebude žákům této třídy zcela cizí. Existuje zde tedy  např. možnost, že 
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mezi samotnými žáky existuje jedinec, kterého ostatní dobře znají a který má 

k obstarání drog blíž než ostatní. 

10. Víš kde se dají tvrdé drogy sehnat?

50%50% ano ne

 

Obrázek č. 10 – Odpovědi žáků na otázku zda ví, kde se dají tvrdé drogy 

sehnat 

 

 Poslední otázka v testu byla zaměřena na to, jak by se zachoval žák 

v situaci, když by jeho nejlepší kamarád začal brát drogy. Z odpovědí bylo 

zjištěno, že 79% žáků by o tomto problému někomu řeklo a 21% by mlčelo a 

o problému nikomu neřeklo. Zde je nutno si uvědomit, že pokud žák nikomu 

z dospělých takovou informaci neřekne, vzniklá situace se nemůže řešit až 

do doby, než na ní někdo z dospělých přijde sám, nebo do doby, kdy se o ní 

dozví od někoho jiného. Nepředpokládá se, že by se sám jedinec, který začal 

drogy brát svěřil někomu z dospělých dobrovolně, jelikož by měl obavy 

z postihu, a nebezpečí spojené s užíváním drog si nepřipouští.  
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11. Řekl bys n ěkomu, kdyby tv ůj nejlepší kamarád za čal brát 
drogy?

79%

21%

ne

ano

 

Obrázek č. 11 – Odpovědi žáků na otázku zda by někomu řekli, kdyby jejich 

nejlepší kamarád začal brát drogy 

 

4.3 Návrh na zlepšení preventivní činnosti ve školách 

Prevenci můžeme chápat jako nepřetržitý, dlouhodobý a náročný proces, 

jehož cílem je pochopit příčiny, které vedou mladé lidi ke zneužívání 

návykových látek a pomoci jim překlenout období, kdy jsou návykovou látkou 

nejvíce ohroženi. V rámci primární prevence na školách by měla existovat 

podpora osvědčených, kvalitních a dlouhodobých programů, je třeba se zaměřit 

na odborné vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence 

drogových závislostí. Na školách by bylo vhodné zavést preventivní programy 

pro rodiče a veřejnost s cílem informovat je o drogové problematice a tam kde 

již takové programy existují je podporovat. V rámci školních osnov je vhodné 

zařadit do výuky preventivní programy a to opakovaně, aby byla zajištěna 

dlouhodobost působení. 
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Z hlediska preventivních přednášek k tomuto tématu v rámci výuky je 

nutné žáky poučit o tom, že čím dříve se na problém užívání drog přijde, tím 

jsou jeho důsledky menší a lépe řešitelné. Je třeba vysvětlit žákům, že je 

nezbytné o vzniklé situaci co nejdříve informovat někoho z dospělých a že 

v takovém případě nejde o žalování nebo „bonzování“ na druhé, ale jde vlastně 

o ochranu daného jedince, o ochranu jeho zdraví, jeho života. Každý z nás by 

měl cítit morální povinnost pomoci druhému v takové situaci, jako kamarád či 

přítel mu domluvit, vysvětlit mu důsledky jeho počínání a rizika s tím spojená. 

Pokud se žák na takovou pomoc sám necítí, nebo si myslí, že by ji nezvládnul, 

měl by o situaci co nejdříve informovat někoho z dospělých, učitele, rodiče, kteří 

již učiní vhodná opatření.  

Za další vhodný krok v této oblasti bych považoval povinné přednášky a 

besedy protidrogových koordinátorů ve školách. Část státní drogové politiky 

zaměřená na práci s dětmi obsahuje centrálně řízený model, jehož podstata 

spočívá v tom, že v čele stojí národní protidrogový koordinátor,  ten organizuje 

přednášky a školení pro okresní koordinátory, kteří mají na starosti jednotlivé 

školy v daném teritoriu. V každé škole pak pracuje protidrogový poradce z řad 

učitelů, který situaci mapuje. Tento model má však své významné nedostatky: 

- školní protidrogový poradce je z řad pedagogů, může, ale také nemusí 

mít snížený úvazek, aby preventivní činnosti mohl věnovat více času 

- vztah učitel X žák – žák, který chce řešit svůj problém pravděpodobně 

nepůjde pro radu ke školnímu poradci, když ví, že právě u něj např. 

propadá z matematiky 

- učitelé bývají v otázce drog bezradní, znají teorii, ale chybí jim praktické 

zkušenosti, někteří nikdy nepřišli s aktivním uživatelem drog při řešení 

nějakého problému do styku 

- učiteli ztěžuje práci jejich vlastní autorita – učitel zůstává především 

učitelem 

Z uvedených důvodů by se měly konat přednášky protidrogových koordinátorů 

ve školách povinně, bez přítomnosti učitele či jiného pracovníka školy 

s možností následného soukromého kontaktu dítěte s koordinátorem např. 

o přestávce či po vyučování. Zde je pravděpodobné, že žák ztratí zábrany, a 

půjde se poradit s odborníkem. Koordinátor zpravidla získá důvěru a otevřenost 

v diskuzi lépe než učitel. Pokud však by tuto funkci konal učitel, byť by byl 
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na stejné profesionální úrovni, žák se mu pravděpodobně nesvěří, protože ho 

zná především jako autoritu - učitele.  

 V případě, že protidrogový koordinátor zjistí, že se ve škole vyskytuje 

problém, může školního poradce anonymně upozornit na situaci a na okolnosti, 

na které by si měl dát pozor. 

 Lidé, kteří přicházejí z okruhu mimo školu dosahují při preventivní 

činnosti většinou výraznějších úspěchů než samotní učitelé. A není to vůbec 

zapříčiněno nedostatkem kvalifikace či snahy. 
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5 Závěr - zhodnocení práce, návrhy na další postup 

řešení problematiky 

 Po roce 1989 došlo změnou politického a hospodářského systému 

k uvolnění většiny překážek pro rozvoj drogového trhu. Došlo k podstatnému 

rozšíření a zviditelnění drogového problému, přičemž nynější Česká republika 

se zařadila mezi země, kterým se drogový problém nevyhýbá, spíše naopak. 

Drogy se sem začaly cíleně dopravovat z různých míst světa a naše preventivní 

aktivity nebyly na tuto situaci dostatečně připraveny. Obecně platí, že kde 

existuje poptávka, objeví se i nabídka, a to platí i v oblasti drog. Jelikož 

poptávka po drogách v ČR výrazně stoupla, stoupla také nabídka. V současné 

době je nabídka drog v naší republice široká a drogy se staly poměrně 

dostupným zbožím. Na tomto stavu nese svou vinu i nedostatečná legislativa 

v oblasti drog v našem právním systému.  

Jak se bude situace na naší drogové scéně vyvíjet do budoucna 

po současném otevření hranic v souvislosti se vstupem České republiky 

do schengenského prostoru v rámci Evropské unie v prosinci roku 2007 lze jen 

těžko odhadnout. Teoreticky vzato bude šance organizovaného zločinu díky 

volnému pohybu osob a zboží lepší. To by mohlo naznačovat, že drogová 

kriminalita spíše poroste. O to větší bude potřeba velmi důsledně a efektivně 

potírat každou zjištěnou drogovou kriminalitu a obchod z návykovými látkami.  

Ve své bakalářské práci jsem si stanovil za cíl podat souhrnný obraz 

drogové problematiky s provázáním na kriminalitu a ekonomické aspekty 

u drogově závislých a v neposlední řadě se věnovat prevenci, jako důležitému 

bodu zejména u dětí školního a předškolního věku. Pokud budu vycházet 

z obecně známého předpokladu, že věk prvokonzumentů drog klesá, musím 

konstatovat, že prevence ve školách je jedním z prvořadých úkolů společnosti, 

který může do značné míry pomoci odradit potencionální uživatele drog a tím 

pozitivně působit nejen na morální stanovisko společnosti, ale také 

na zdravotnictví, kriminalitu, potažmo na ekonomické hledisko a společnost jako 

celek. Zde je třeba si uvědomit, že zvláště mladí lidé přistupují k drogám velmi 

lehkovážně, bez rozlišení, bez znalosti rizik, což je zapříčiněno právě 

nedostatečnou nebo selhávající primární prevencí. Při tom čím je organizmus 
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nezralejší, tím snáze se poškozuje, tím rychleji vzniká závislost a tím větší jsou 

následky na psychickém vývoji jedince. Z těchto důvodů byla prevenci 

věnována podstatná část této práce.  

Důležitý dokument v oblasti školní prevence byl vydán v říjnu 2007. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo metodický pokyn 

k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských zařízeních. Tento pokyn vymezuje terminologii, nařizuje 

začlenění prevence do školního vzdělávacího programu, popisuje jednotlivé 

instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka, definuje co je 

minimální preventivní program a doporučuje postupy škol a při výskytu 

vybraných rizikových forem chování dětí a mládeže. 

Dále je nutno uvést, že také státní politika určuje podstatný směr, který 

má být v prevenci uplatňován, a to zejména v materiálech, které schválí a 

finančními prostředky, které vyčlení na jejich realizaci. Rozsah preventivního 

působení státu a vynaložené finanční prostředky jsou jedním ze signálů 

vyspělosti společnosti.  

Jelikož drogová problematika v naší společnosti byla, je a bude a tato se 

bezprostředně týká celé společnosti, je třeba určit další možné postupy 

při vypořádávání se s tímto negativním jevem. Pravděpodobně nejvhodnějším 

řešením by byla změna legislativy na úseku toxikomanie, dalším vhodným 

řešením je již zmíněná dostatečná míra prevence zejména u mladých lidí, 

preventivní programy, užší spolupráce rodičů a školy, nebo např. dostatečná 

kapacita ústavů a center pro toxikomany, kteří se sami chtějí léčit. 

V úplném závěru bych chtěl uvést, že celou naší společnost čeká těžký a 

pravděpodobně nekonečný boj s drogami, proto by řešení drogové problematiky 

mělo být jedním z prvořadých úkolů celé společnosti. Je nutné zastavit expanzi 

drogové závislosti zejména u mladých lidí a postupovat efektivně s hlavním 

cílem, kterým musí být snížení drog ve společnosti. 
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g - gram 

HIV  - virus lidské imunitní nedostatečnosti, (Human 

Immunodeficiency Virus) 

Indoor - metoda pěstování rostlin uvnitř skleníků, domů, sklepů 

Kč  - Česká koruna 

LSD - Diethylamid kyseliny lysergové nebo také LSD je velmi silná 

droga syntetického původu 

MDMA  - extáze, droga, která v sobě spojuje halucinogenní a 

psychostimulační účinky 

mg - miligram 

např.  - například 

OSN - Organizace spojených národů 

PCP  - fencyklidin, andělský prach 

tbl. - tableta 

THC  - delta-9-tetrahydrocannabinol – účinná látka z řady 

cannabinoidů 

z angl. - z anglického výrazu 

ZŠ  - základní škola 
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11 Přílohy 

Příloha č. 1 

Dotazník – ZŠ Edisonova Teplice 

Určený pro žáky ZŠ ve věku 11 – 12 let (6. třída ZŠ).  Dotazník je anonymní. 

Správnou odpověď označ křížkem.       

 

1) a) jsi chlapec      Třída: 

    b) jsi dívka 

 

2) Alkohol mezi drogy 

a) patří 

b) nepatří 

 

3) Cigarety mezi drogy 

a) patří 

b) nepatří 

 

4) Je užívání drog spojeno s rizikem přenosu infekce HIV? 

a) ano 

b) ne 

 

5) Je užívání drog návykové? 

a) ano 

b) ne 

 

6) Kolik peněz si myslíš, že narkomani utratí za drogy? 

a) jen tolik, aby jim zbylo na jídlo, bydlení a základní potřeby 

b) celý svůj příjem (celý plat) 

c) celý svůj příjem a ještě jim nestačí 

 

7)  Máš ty sám, nebo někdo ve tvém blízkém okolí (spolužáci, kamarádi) 

nějakou zkušenost s marihuanou?  



 

   

a) ano 

b) ne 

 

8)  Máš ty sám, nebo někdo ve tvém blízkém okolí (spolužáci, kamarádi)  

zkušenost s nějakou z těchto drog – pervitin, extáze? 

a) ano 

b) ne 

 

9) Znáš osobně někoho ze svého okolí, kdo bere pravidelně tvrdé drogy (např. 

pervitin, heroin) ? 

a) ano 

b) ne 

 

10) Víš kde se dají tvrdé drogy sehnat? 

a) ano 

b) ne 

 

11) Řekl bys někomu, kdyby tvůj nejlepší kamarád začal brát drogy? 

a) ano 

b) ne 

 



 

   

 


