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Anotace 

 

MIKULÍK, Rostislav. Metody osobní ochrany proti osobám pod vlivem psychotropních látek. 

Ostrava. 42 s. Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství. 

Bakalářská práce se zaměřuje na antikonfliktní chování a možné metody osobní 

obrany proti osobám pod vlivem psychotropních látek. Práce poskytuje pohled na problém 

závislosti z několika hledisek. Velká část z ní je věnována nejdostupnějším psychotropním 

látkám v České republice. Nechybí zde také přehled vybraných technických prostředků pro 

účely sebeobrany. Na závěr je poskytnut návod, jak si správně počínat, dojde - li ke kontaktu 

či slovnímu nebo fyzickému konfliktu s osobou pod vlivem psychotropních látek se sklonem 

k agresivnímu chování. 
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MIKULIK, Rostislav. Body guarding methods against people who are under influence of 

psychotropic substances. Ostrava. 42 p. Bachelor thesis. VSB – Technical University of 

Ostrava, Faculty of Safety Engineering. 

The bachelor’s thesis is focused on anti-conflict behaviour and possible techniques of 

personal defence against persons under the influence of psychotropic substances. The thesis 

deals with the problem from several different points of view. The main part of the thesis is 

devoted to the most available psychoactive substances in Czech Republic. There’s also an 

overview of selected technical means of self-defence. The last part contain of instructions on 

how to act when in contact or word or physical conflict with person under the influence of 

psychotropic substances prone to aggressive behaviour. 
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Úvod 
 

 Fenomén jménem droga provází lidstvo již odpradávna. Od okamžiku, kdy se objevují 

první poznatky o droze, uplynula dlouhá staletí. Za tu dobu došlo k obrovskému rozmachu 

produkce a distribuce psychotropních látek (drog). V souvislosti s tímto postupným rozvojem 

se začala stále více množit trestná činnost páchaná právě pod vlivem drog. V České republice 

(ČR) má z dlouhodobého hlediska rostoucí tendenci. Nejhorší je, že lidé užívající drogy, aniž 

by si to mnozí z nich uvědomovali, neškodí jen svému zdraví, ale často ohrožují svým 

jednáním okolí. Není výjimkou, že oběťmi takového jednání bývají mnohdy nic netušící a 

bezbranné osoby.  

Lze tedy říci, že v životě každého z nás může nastat situace, kdy přijdeme například 

při večerní procházce po ulici do kontaktu s osobou pod vlivem psychotropní látky (PL). 

Zvlášť nebezpečnými mohou být tyto situace pro ženy, starší osoby nebo jiné méně fyzicky 

zdatné jedince. Takováto setkání nebývají obvykle příjemná a mohou vyústit ve fyzický 

konflikt. Výsledek střetu nás může negativně poznamenat na zdraví nebo dokonce ohrozit 

životě. Abychom předcházeli nežádoucím reakcím ze strany útočníka, je dobré vědět, jak si 

při komunikaci s ním správně počínat. Pokud ani ta neodvrátí napadení, nezbývá nic jiného 

než se účinně bránit a chránit si vlastní život. Člověk zcela neznalý této problematiky, bude 

jen stěží vědět, jak se má v těchto krizových situacích přesně zachovat. Otázka jak zvýšit 

pravděpodobnost úspěšného odvrácení konfliktu nebo zvládnutí útoku agresivní osoby pod 

vlivem drog, je předmětem této bakalářské práce. 
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Rešerše 
 

 Rešerši svojí práce jsem konkrétně zaměřil na nejdostupnější psychotropní látky v ČR, 

drogovou závislost, osobní technické prostředky sebeobrany, antikonfliktní jednání a metody 

osobní ochrany proti osobám pod vlivem návykových látek.     

K čerpání nejrůznějších podkladů pro práci jsem využil široké škály literatury. 

Pomocníkem mi v tomto směru byly tištěné a elektronické knihy, články na internetu apod. 

Cenné informace mi byly poskytnuty i v rámci konzultací s odborníky. Vzhledem ke kvantu 

použitých zdrojů, zde s pochopitelných důvodů neuvádím jejich úplný výčet. Soustřeďuji se 

pouze na ty pro mou práci nejpodstatnější. 

Při vypracovávání částí, zabývajících se psychotropními látkami a závislostí na nich, 

jsem čerpal z  tištěné literatury [2],[3],[4],[6],[11],[12],[13], elektronických zdrojů [21],[33], 

[42] a z  poznatků získaných z osobní návštěvy drogové poradny Renarkon, o.p.s. Podklady  

k  osobním technickým prostředkům sebeobrany jsem získal z  knih [2],[8] a internetového 

odkazu [23]. Zdrojem skutečností týkajících se oblasti antikonfliktního jednání, mi byli 

webové stránky [20],[51] a informace získané od pracovníků drogové poradny  

Renarkon, o.p.s. Při psaní kapitoly, věnující se metodám osobní ochrany, jsem se nejvíce 

opíral o knižní literaturu [1],[8],[10], o internetový zdroj [23] a konzultaci s panem  

Ing. Kamilem Šamalem, který se zabývá bojovým uměním. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1 Právní úprava v oblasti psychotropních látek a sebeobrany 
 

Ústava České republiky [55] 

 Byla schválena 16. 12. 1992 a účinnosti nabyla 1. 1. 1993. Skládá se preambule,  

8 hlav a 113 článků. Deklaruje Českou republiku jako svrchovaný, jednotný a demokratický 

právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka. Podle ústavy jsou veškerým 

zdrojem státní moci občané, kteří ji vykonávají prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, 

výkonné a soudní.  

 

Listina základních práv a svobod [56] 

Listina základní práv je součástí ústavního pořádku České republiky. Obsahuje 6 hlav 

a 44 článků. Říká se v ní, že lidé jsou svobodni a rovni v důstojnosti i v právech. Základní 

práva i svobody člověka jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Dává 

všem právo na život. Život nesmí být nikomu vzat.  

 

Trestní zákoník [57] 

V trestním zákoníku je uveden výčet trestných činů, za jejichž spáchání lze osobu 

trestně stíhat a odsoudit. Podle závažnosti trestného činu stanovuje druh trestu a jeho délku 

trvání. Kromě toho zahrnuje paragrafy souhrnně nazývané jako okolnosti vylučující 

protiprávnost. Kromě dalších (jiných) dvou paragrafů jsou jimi hlavně:  

 

 § 28    Krajní nouze: 

 

 „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže 

bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený 

následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, 

anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.“ 
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 § 29    Nutná obrana: 

 

„Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na 

zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, 

byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“ 

 

 § 32    Oprávněné použití zbraně: 

 

„Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním 

předpisem.“ 

 

V souvislosti s problematikou drog jsou trestním zákoníkem postihovány ohrožení pod 

vlivem návykové látky (§ 274), nedovolená výroba, přechovávání a jiné nakládání 

s omamnými, psychotropními látkami a jedy (§ 283, § 284). Trestné je také nedovolené 

pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (§ 285), výroba a držení 

předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní láky a jedu (§ 286), šíření 

toxikomanie (§ 287) a opilství (§ 360). 

 

Zákon o přestupcích [61] 

Zákon o přestupcích definuje, která protiprávní jednání jsou považovány za přestupek. 

Stanovuje ta takové jednání sankce. Ty mohou mít podobu napomenutí, pokuty, zákazu 

činnosti či propadnutí věci. Pro účely této práce je vhodné zmínit § 30, jenž se zabývá 

přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. 

 

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) [59] 

 § 1    Účel zákona (odst. 1): 

 

„Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, 

aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě 

potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a 

zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání 
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zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a 

společnosti.“ 

 

Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů [60] 

 § 1    Působnost zákona (odst. 1):  

 

„Tento zákon upravuje 

 

a) zacházení s návykovými látkami, s přípravky obsahujícími návykové látky 

(dále jen „přípravky“), s některými látkami používanými při výrobě nebo 

zpracování návykových látek (dále jen „prekursory“) a zacházení 

s pomocnými látkami, jejich vývoz dovoz a tranzitní operace s nimi, 

b) pěstování máku, konopí a koky a vývoz a dovoz makoviny.“ 

 

Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona [58] 

 § 1    Předmět úpravy (odst. 1): 

 

„Tento zákon upravuje kategorie střelných zbraní (dále jen „zbraně“) a střeliva, 

podmínky pro nabývání vlastnictví, držení, nošení a používání zbraně nebo 

střeliva, práva a povinnosti držitelů zbraní nebo střeliva, práva a povinnosti 

držitelů zbraní nebo střeliva, podmínky pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo 

střeliva a pro provozování střelnic, provozování informačních systémů v oblasti 

zbraní a střeliva, sankce a výkon státní správy v oblasti zbraní a střeliva.“  

 

Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami [62] 

 § 1:   

 

„Tento zákon stanoví  
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a) opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, 

b) opatření omezující dostupnost tabákových výrobků a alkoholu 

c) působnost správních úřadů a orgánů územních samosprávních celků při 

tvorbě a uskutečňování programů ochrany před škodami působenými 

užíváním tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek.“ 

 

Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo 

houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku 

a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku [53] 

 

Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy 

a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je 

obsahujících a jedů [54] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbcr.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khc:SBA9040A


7 

 

2 Rozdělení psychotropních látek 
 

 Za psychotropní látky (drogy) jsou považovány látky, které působí na centrální 

nervový systém a tím pádem ovlivňují duševní stav člověka. Vzniká na ně psychická  

a fyzická závislost. Lze je jistě klasifikovat podle mnoha různých kritérií, z nichž dále uvádím 

například tyto:  

 

 nebezpečnost pro společnost (legální, ilegální), 

 míra rizika vzniku závislosti (měkké, tvrdé), 

 účinky na psychiku člověka (halucinogeny, stimulanty, tlumivé látky)      

[4],[9],[11],[15],[21],[41]. 

2.1  Dělení podle nebezpečnosti pro společnost  

 Patří sem drogy legální a ilegální. S legálními drogami se v našem každodenním 

životě běžně setkáváme. Kofein, nikotin nebo léky, to jsou typické příklady legálních látek, 

bez nichž by si určitě mnoho lidí nedokázalo představit své fungování v průběhu dne. Jejich 

konzumaci v ČR nezakazuje žádný zákon, pokud nebereme v úvahu osoby mladší osmnácti 

let, jimž logicky užívání takovýchto látek legislativa nedovoluje. Ilegální drogy nejsou v ČR 

tolerovány společností ani zákony. Navíc na rozdíl od legálních drog nepodléhají žádné 

kontrole kvality, což zvyšuje riziko vzniku závažných zdravotních obtíží, ba dokonce i smrti. 

Velmi často se tak stává, že uživatel přijde do kontaktu s drogou, která má v sobě nečistoty, 

zbylé po výrobě. Nelze zapomenout ani na případy distribuce pančovaných a ředěných drog  

k zákazníkům. Princip pančování spočívá v přidávání jiných drog k výchozí droze, čímž je 

dosahováno napodobení nebo zvýšení účinků. K ředění se výrobci uchylují za účelem většího 

zisku peněz z pouličního prodeje drog. Přidávají do nich glukózu, laktózu nebo mannitol, 

jimiž zvyšují objemové množství dávky. Kromě toho tyto látky umožňují lepší rozpustnost 

dané drogy pro účely injekční aplikace. Představiteli ilegálních látek jsou například heroin, 

pervitin, kokain nebo extáze [9],[11],[41]. 
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2.2  Dělení podle míry rizika vzniku závislosti 

 Podle kritéria rizika vzniku závislosti rozlišujeme drogy měkké a tvrdé (Tabulka 1). 

Jak už jistě název měkká droga napovídá, jedná se o návykovou látku, u níž je nižší 

předpoklad vzniku drogové závislosti. Užívání měkkých drog v rozumných intervalech  

a množstvích běžně nezpůsobuje vznik závislosti ani jiné závažnější zdravotní komplikace.  

U tvrdých drog je naopak pravděpodobnost nástupu tohoto jevu vyšší. Tato klasifikace bývá 

mnohdy zavádějící, protože nezohledňuje fakt, že u různých forem podání jedné a též drogy 

není hrozba rizika vzniku závislosti stejná. Vhodnějším a srozumitelnějším se jeví  

tzv. holandský model klasifikace, který rozlišuje drogy s přijatelným a nepřijatelným rizikem  

[9],[41]. 

 

Tabulka 1: Rozdělení drog podle míry rizika vzniku závislosti [21] 

MÍRA RIZIKA CHARAKTER ZÁSTUPCI 

Vysoká Tvrdé 
Toluen, Heroin, 

 Durman, Crack, LSD 

Vysoká až střední Tvrdé Lysohlávky, Kokain, Pervitin 

Střední Tvrdé 
Alkohol, Extáze, Efedrin, 

Kodein 

Relativně malá Měkké Marihuana, Hašiš, Kokový čaj 

Prakticky bez rizika Měkké Káva, Čaj 

 

2.3  Dělení drog podle účinků na psychiku člověka 

 PL značně ovlivňují duševní zdraví, proto je na místě uvést základní rozdělení podle 

jejich účinků na psychiku člověka. Rozlišujeme tři nejznámější skupiny: 

 

 Halucinogenní látky (marihuana, LSD), 

 Stimulační látky (kokain, crack, pervitin, extáze), 

 Tlumivé látky (alkohol, heroin, etanol) [21]. 
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2.3.1    Halucinogenní látky 

 Halucinogenní látky mohou být původu přírodního (psilocybin – získávaný z hub 

zvaných lysohlávky) nebo syntetického (LSD - objevené v laboratořích). Halucinogeny jsou 

považovány za látky s nevyzpytatelným účinkem. V drtivé většině případu bývají užívány 

příležitostně. Nejvýrazněji ovlivňují vnímání reality, nijak výjimečnými nejsou halucinace. 

Halucinogeny v sobě skrývají riziko pozdějšího vzniku trvalých duševních onemocnění. 

Vyvolávají často nepříjemné stavy, které uživatele odrazují od opětovné konzumace. Proto 

existuje jen velmi malá pravděpodobnost vypěstování si fyzické nebo psychické závislosti na 

nich. V případě, že se závislost přece jen dostaví, tak bývá lehčího psychického charakteru. 

Nevzniká u nich tzv. syndrom odnětí drogy. Svými halucinačními účinky, nastupujícími 

zejména při vyšších dávkách, sem patří také konopné drogy neboli tzv. kanabinoidy. Jejich 

klasickým představitelem je marihuana [2],[3],[21],[35]. 

2.3.2    Stimulační látky 

 Pervitin, kokain, crack nebo extáze jsou produkty laboratorní výroby. Povzbuzují 

centrální nervový systém a tedy i tělesnou a duševní aktivitu. Užíváním pervitinu a cracku 

dochází k rozvoji psychické závislosti, fyzická závislost u nich nebývá sledována. U extáze se 

delším a častým užíváním může objevit psychická závislost [2],[3],[21]. 

2.3.3    Tlumivé látky 

Do tlumivých látek zahrnujeme opioidy, psychofarmaka (trankvilizéry), těkavé látky  

a nesmím opomenout alkohol. Morfin a kodein jsou látky přírodního původu oddělené ze 

surového opia. Výsledným produktem laboratorních úprav morfinu bývá heroin. 

Psychofarmaka jsou pro své účinky ve společnosti hojně zneužívána. V současnosti se to týká 

hlavně benzodiazepinů prezentovanými například sedativy nebo hypnotiky. V medicíně 

pomáhají zbavovat nemocné pacienty halucinací, strachu, úzkosti a bolesti. Mohou 

způsobovat celou řadu nepříznivých účinků. Těkavými látkami bývají myšleny prchavé látky, 

též označované jako inhalační drogy. Jsou ze všech drog vůbec těmi nejvíce nebezpečnými. 

Název těkavé látky nese skupina organických rozpouštědel s nejznámějším zástupcem 

toluenem. Toluen bývá používán jako rozpouštědlo a ředidlo. Tlumivé látky zapříčiňují vznik 

psychické a obvykle i fyzické závislosti [2],[3],[4],[9],[21]. 
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3 Drogová závislost 
 

 Drogová závislost je onemocnění, související s neovladatelnou potřebou člověka 

pravidelně užívat drogu. Dokument zvaný 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí 

rozlišuje následující druhy závislostí: 

 

 závislost na alkoholu, 

 závislost na opioidech, 

 závislost na kanabinoidech, 

 závislost na sedativech nebo hypnoticích (tlumivých lécích), 

 závislost na kokainu, 

 závislost na jiných stimulačních látkách včetně kofeinu a pervitinu, 

 závislost na halucinogenech, 

 závislost na tabáku, 

 závislost na organických rozpouštědlech, 

 závislost na několika látkách nebo jiných psychoaktivních látkách [6],[15],[34]. 

3.1  Okolnosti vzniku drogové závislosti 

 Stanovit dopředu a spolehlivě u konkrétního jedince, jestli se u něj rozvine závislost na 

droze, je obtížné. Impulsem k užívání PL mohou být příčiny související zejména s: 

 

 touhou člověka vyzkoušet něco nového, získat potěšení z účinků drog, 

 psychickým a fyzickým stavem člověka – stres, psychické potíže, zdravotní 

problémy,   

 sociálním a rodinným prostředím, ve kterém jedinec vyrůstal nebo nyní žije:  

problémové dětství, špatný vliv vrstevníků, kamarádů, party, problémy v oblasti 

zaměstnání, 

 dědičností (původ z rodiny závislé na drogách),  

 jeho věkem, zkušenostmi [3],[9]. 
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3.2  Rozvoj drogové závislosti  

 Rychlost rozvoje drogové závislosti je dána typem, dávkami, frekvencí aplikace  

a způsobem, jakým je látka užívána. Fyzickým a psychickým stavem, věkem, rodinným, 

sociálním zázemím a dalšími aspekty. U žen vzniká většinou závislost na návykové látce 

rychleji než u mužů. Mohou za to odlišné genetické a fyzické dispozice. Především menší 

rozměry jater, nižší váha, nižší aktivita příslušných enzymů a vyšší obsah tuku v těle ženy. 

Z podobných důvodů se podstatně rychleji stávají závislými děti a dospívající v porovnání  

s dospělými. Dětem a teenagerům se ještě vyvíjejí vnitřní orgány. Nejsou natolik zkušení, aby 

dovedli odhadnout správnou míru dávkování a kombinování drog. Často jsou proto oběťmi 

závažných zdravotních komplikací v důsledku předávkování. Drogově závislým na heroinu, 

kokainu, pervitinu se pravidelným užíváním stává člověk ve středním věku poměrně snadno 

v řádu několika měsíců. Známé jsou případy vzniku závislosti na kokainu a pervitinu již po 

první dávce. Alkoholová závislost se vyvíjí u dětí a dospívající mládeže za půl roku i dříve.  

U dospělých se tak děje plynule v průběhu několika let [6],[28],[50]. 

3.3  Fyzická a psychická závislost na drogách 

 Pravidelným užíváním drogy si jedinec na droze vypěstovává fyzickou a psychickou 

závislost. O fyzické závislosti hovoříme tehdy, kdy vysazením drogy dochází k projevům 

nepříjemných abstinenčních příznaků, končících mnohdy i smrtí. Tělo si totiž na drogu 

zvykne a začne ji brát jako svou nedílnou součást, podléhající metabolickým procesům. 

Zkrátka nedokáže bez drog normálně pracovat. Zvyšuje se tolerance organismu vůči droze. 

Znamená to, že s  rostoucí dobou konzumace je nutné pro dosažení konstantních účinků, 

aplikovat neustále vyšší dávky drogy. Podstata psychické závislosti spočívá v silné, postupně 

nepotlačitelné dychtivosti člověka, který cítí potřebu znovu a znovu prožívat pohodové, 

euforické a jiné příjemné pocity vyvolané drogou. Psychicky závislý postupem času ztrácí 

kontrolu nad užíváním drogy. Nejeví zpravidla zájem o nic jiného, než o věci týkající se 

samotné drogy, zejména o to jak a kde si je obstará. Vysazením drogy nastupují abstinenční 

příznaky. Mívají často podobu křečí, třesů, záchvatů. Výjimečné nejsou ani pocity strachu, 

úzkosti, deprese nebo poruchy spánku. Psychická závislost na droze vzniká dříve než fyzická 

[26],[30],[32],[34],[49]. 
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3.4  Možnosti léčby drogové závislosti 

V ČR se léčbě drogových závislosti věnuje řada programů a zařízení. V rámci nich 

jsou poskytovány různé druhy péče. Patří sem primární prevence, Harm reduction,  

detoxifikace, substituční léčba, léčebné programy – ambulantní a pobytová léčba a 

doléčování. Smyslem primární prevence je informovat širokou veřejnost vzdělávacími a 

preventivními aktivitami o drogové problematice a tím i předcházet konzumaci drog. Program 

Harm reduction si klade za cíl, snižovat rizika spojované s užíváním drog a lépe tak před nimi 

chránit klienta a společnost. Na jeho realizaci se nejčastěji podílejí kontaktní centra a terénní 

programy. Dostatečnou informovaností svých klientů, výměnou injekčního materiálu, 

poradenstvím a dalšími prospěšnými činnostmi se snaží zamezit šíření infekčních 

onemocnění. Aby mohla být drogově závislá osoba léčena ze závislosti, je v prvé řadě 

nejdůležitější, aby měla ona sama motivaci, zbavit se jí. Na získání motivace se pracuje 

v rámci individuálních nebo skupinových terapií, probíhajících v kontaktních centrech.  

Farmakologické přístupy v sobě zahrnují detoxikaci, detoxifikaci, substituci a prevenci 

relapsů.  V případech předávkováni je tělo detoxikací vyčišťováno tělo od návykových látek.  

Děje se tak bez pomoci léků nebo za použití psychofarmak pro zdolání abstinenčních 

příznaků. Detoxifikace je léčebná metoda, založená na pozvolném snižování dávek drogy, 

kdy se tělo postupně zbavuje škodlivých látek. Má za cíl zamezit projevům abstinenčních 

příznaků a zastavit tak užívání drogy. Proces detoxifikace trvá průměrně pár dnů až 2 týdny. 

Substituční léčba spočívá v nahrazení drogy bezpečnější látkou s  podobným účinkem, ale 

menšími následky na zdraví a psychiku člověka. V ČR nabízejí některá zdravotnická zařízení 

v souvislosti s  léčbou závislosti na opiátech substituční léčbu metadonem nebo 

buprenorfunem (tzn. Subutexem). Tzv. anticravingové látky zmírňují žádostivost po droze. 

Díky nim může klient v abstinenčním období lépe čelit návratům k pití nebo užívání 

psychotropních látek neboli tzv. relapsům. Existují také mnohé léčebné programy. Věnují se 

například farmakoterapii (léčbě pomocí léků), poradenství, sociální práci, skupinové  

a individuální psychoterapii nebo rodinné a partnerské terapii. Člení se na ambulantní  

a pobytovou léčbu. Ambulantně léčený klient navštěvuje ambulanci pravidelně 

v dohodnutých termínech (někdy i denně), kdežto pobytová léčba vyžaduje dvou měsíční až 

výjimečně dvouletý pobyt klienta v léčebném zařízení. 

Na léčebné programy navazuje fáze doléčování, která se soustřeďuje hlavně na 

podporu a udržení abstinence. Klientovi je pomáháno se zpětným začleněním do běžného 
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života, zvládáním každodenních životních situací a řešením jeho dřívějších problémů. Po 

ukončení léčby může být klientům bez střechy nad hlavou nabídnuto dočasné chráněné 

bydlení. V rámci něho platí malý nájem, musí plnit dané povinnosti a nesmí donášet ani 

konzumovat alkohol nebo drogy [2],[14],[21],[36].   

4 Charakteristika nejdostupnější psychotropních látek 
 

 Mezi jedny z nejdostupnějších psychotropních látek v ČR patří alkohol, marihuana 

spolu s  její alternativou hašišem. Dále pak pervitin, kokain, heroin a extáze.  

4.1  Alkohol 

 Název alkohol má původ v arabském slově al-ka-hal. Pod pojmem alkohol si můžeme 

také představit jiný název pro etylalkohol čili etanol. Etanol, jakožto člen skupiny látek zvané 

alkoholy, převzal název celé této skupiny. Je druhým nejjednodušším alkoholem a řadíme ho 

mezi tlumivé látky. Jedná se o čirou, bezbarvou, vysoce hořlavou kapalinu charakteristické 

vůně. Může být tvořen pro zdraví velice nebezpečným metylalkoholem neboli metanolem. 

Metanol bývá součástí technických kapalin a lékárnického lihu [2],[11],[12]. 

4.1.1    Výroba alkoholu 

 Alkohol vzniká chemickým procesem kvašení cukrů působením kvasinek. Týká se to 

cukrů obsažených v ovoci (nejčastěji ve vinné révě) nebo i polysacharidů, nacházejících se 

v obilných zrnech nebo bramborech. Kvašením lze obvykle získat alkohol s maximální 

hodnotou koncentrace, pohybující se přibližně okolo patnácti procent. Vyšší koncentrace 

alkoholu je dosahováno oddělením vody od alkoholu, tedy destilací. Princip destilace vychází 

z faktu, že etanol má nižší teplotu varu než voda. V případě nekvalitní destilace, například při 

domácí výrobě alkoholu, vzniká spolu s etanolem i škodlivý metanol [2],[12],[44]. 
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4.1.2    Fyziologické účinky a vnější pozorovatelné projevy 

 Požitím alkoholu dochází k  utlumování centrálního nervového systému. Nerozředěný 

alkohol v krvi prochází celou oběhovou soustavou a proniká postupně do všech tělesných 

tkání, zejména do nejcitlivější nervové tkáně. Ta je tímto poškozena a nastává stav opilosti. 

Vypitím stejného množství daného druhu alkoholického nápoje, bývají u žen účinky alkoholu 

intenzivnější než u mužů. 

 

Opilost u člověka lze rozdělit do třech stádií: 

 

První stádium opilosti (koncentrace alkoholu v  krvi 1 – 1,5 ‰) – člověk se stává 

spokojeným, sdílným, rozpustilým, zvyšuje se mu sebevědomí. Na venek působí veselým 

výrazem obličeje, živou mimikou, výřečností a smíchem, snadno uzavírá přátelství. Získává 

pocit, že je schopen překonat veškeré životní překážky. 

 

Druhé stádium opilosti (1,5 – 3 ‰) – jedinec se projevuje nekritickým, netaktním chováním 

vůči okolí. Křičí, zpívá, není schopen kontrolovat řeč a naslouchat druhým. Obličej začíná 

rudnout. Zvyšuje se tep na frekvenci vyšší než 100 tepů za sekundu. Dostavují se závratě, 

dvojité vidění, neuspořádané pohyby a vrávoravá chůze. 

 

Třetí stádium opilosti (3 – 4 ‰) – člověk trpí únavou, spavostí, zvracením. Obličej postupně 

ztrácí své rudé zabarvení, až úplně zbledne. V případě pozření alkoholu o značné koncentraci 

nastávají účinky srovnatelné se stavem narkózy. V takovéto situaci člověk upadá do úplného 

bezvědomí. Svalstvo je uvolněné, čímž dochází k samovolnému močení a pokálení. Dalšími 

projevy jsou: slabý srdeční tep, pomalé dýchání, normální nebo rozšířené zornice, někdy  

i zmatenost člověka a blouznění. Ve zvláště těžkých případech (obvykle při koncentraci  

6 – 9 ‰) nebo při neposkytnutí dostatečné pomoci může dojít ke smrti, způsobené utlumením 

centra pro dýchání a krevní oběh [3],[11],[12]. 

4.1.3    Doba trvání účinků 

 Primární účinky alkoholu nastupují 30 – 60 minut od začátku pití. Kromě pohlaví, 

věku, genetických a fyziologických parametrů, tolerance vůči alkoholu a dalších aspektů, se 

účinky odvíjejí například od druhu alkoholického pití, koncentrace alkoholu v něm 
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obsaženého a nasycenosti žaludku. Všeobecně se ví, že pít na lačný žaludek není příliš dobré, 

jelikož se rychleji zvyšuje koncentrace alkoholu v krvi [42]. 

4.1.4    Dostupnost a distribuce 

 Není pochyb o tom, že právě alkohol zaujímá výsadní postavení, co se 

týče dostupnosti. Především je to dáno jeho legálností a všeobecnou tolerancí společnosti. Lze 

si ho dnes zakoupit za přijatelnou cenu snad ve všech obchodních řetězcích. 

4.2  Pervitin 

 Pervitin (Obrázek 1), jinak nazývaný jako metamfetamin, má v čisté formě podobu 

bílého prášku nebo krystalů. Nezapáchá, hořce chutná, rozpouští se v etanolu a vodě. 

Vyskytuje se i v nažloutlé nebo fialově zbarvené podobě. Jeho různá zbarvení svědčí o 

přítomnosti zbytků různých příměsí, například jodu, cukrů, kofeinu, vitamínu C, křídy nebo 

mastku. Právě ony bývají známkou toho, že se jedná o nečistý, nekvalitní produkt domácí 

výroby. Na dálném východě se distribuuje obsažený v tabletách. Řadíme ho mezi syntetické 

stimulanty, takže se jedná o vysoce účinnou a návykovou látku. Zástupce širší skupiny 

amfetaminových drog [2],[4],[9],[11],[37]. 

 

 

Obrázek 1: Pervitin [47] 

4.2.1    Výroba 

 K výrobě čistého pervitinu je potřeba, aby měl člověk určité znalosti z oblasti chemie 

nebo zkušenosti získané od osob znalých této problematiky. Pokud takové znalosti nebo 
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zkušenosti nemá, může se snadno stát, že vyrobí pro zdraví nebezpečný meziprodukt. Nutné 

je mít na mysli, že při výrobě může docházet k uvolňování jedovatých plynů, potřísnění 

chemikáliemi nebo dokonce k výbuchu. Jinak samotný proces výroby není příliš složitý a je 

levný. Jako výchozí surovina se při výrobě používá stimulační látka zvaná efedrin, v dnešní 

době také pseudoefdrin. Bývá obsažen v lécích typu Modafen, Nurofen, Paralen Plus nebo 

StopGrip. Efedrin se přidává ke směsi červeného fosforu a kyseliny ortofosforečné. Směs je 

pomalu zahřívána a v okamžiku dosažení teploty 107 °C je postupně přidáváno deset dávek 

jodidu. Následně se do roztoku přilévá kyselina chlorovodíková a vzniká pervitin, k jehož 

vyčištění bývá použit toluen [2],[4],[48]. 

4.2.2    Fyziologické účinky 

 Pervitin uvolňuje v těle zásoby energie a zvyšuje výkonnost celého organismu. Roste 

riziko výskytu křečí, sluchových halucinací. Stoupá tlak, zrychluje se tep a dechová 

frekvence. Opakované užívání urychluje myšlenkový tok, často na úkor kvality. Organismus 

neustále pracuje naplno až do okamžiku úplného vyčerpání. Dlouhodobé užívání vede 

k poškození funkce srdce, jater, oslabení imunitního systému, poškození zubní skloviny nebo 

hrozí dokonce částečná ztráta zubů. Kromě toho vyvolává zásadní změny v psychice člověka 

[2],[3],[4]. 

4.2.3    Vnější pozorovatelné projevy 

 Po užití pervitinu bývá člověk více sebejistý, rozhodný, soustředěný. Prochází pocity 

euforie, ztrácí zábrany, mizí pocit únavy a potřeby spánku, zlepšuje se u něho schopnost 

empatie. Na druhou stranu vyvolává nechuť k jídlu, stereotypní chování nebo motorický 

neklid. Přestane-li dávka působit (tzv. dojezd), nastupují zpravidla projevy, jakými jsou 

bledost, deprese, neklid, skleslost, strach, ospalost, třes, pocení, rozšířené zornice. Patrné 

mohou být i stopy škrábanců v obličeji. Dlouho trvající užívání negativně přispívá k rozvoji 

agrese, nespavosti, paranoií, výkyvů nálady a zmatenosti [2],[3],[4],[11],[38]. 

4.2.4    Doba trvání účinků 

 Nejrychleji se dostavuje účinek u injekčního podání drogy, kdy jde řádově  

o sekundy. U varianty se šňupaným pervitinem bývá pociťován za 5 – 15 minut  

a u orálního užití zhruba za 30 – 40 minut. Pervitin je standardně konzumován v množství 
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přesahující 50 mg. Například dávka pohybující se v rozmezí 5 – 50 mg účinkuje 4 – 8 hodin 

[21],[42]. 

4.2.5    Dostupnost a distribuce 

 Léky potřebné k výrobě pervitinu bývají běžně k dostání v lékárnách. Jsou vydávány 

na lékařský předpis nebo na základě předložení občanského průkazu. Proto se tuzemští 

výrobci uchylují k nákupům těchto léků v zemích, kde není jejich prodej omezen. Týká se to 

například Polska, Německa, Slovenska a Vietnamu. Na distribuci pervitinu ke koncovým 

odběratelům se podílejí osoby albánské, české, bulharské, romské a rusky mluvící národnosti. 

Jeden gram čistého pervitinu je na ulici k dostání asi za 1000 Kč. Koupí většího množství 

může cena za gram klesnout až k 400 Kč [4],[33]. 

4.3  Kokain 

 Silná stimulační látka přírodního původu, i tak by se dal ve zkratce charakterizovat 

kokain. Existuje ve dvou modifikacích, jako kokainový prášek (tzv. hydrochlorid) nebo crack. 

Kokainový prášek (Obrázek 2) má bílou krystalickou podobu, je bez zápachu a hořké chuti. 

Krystalky bývají krájeny na menší kousky žiletkou nebo platební kartou. Do těla vstupují 

nosem, užitím trubičky, brčka nebo srolované bankovky. Bílý prášek jménem crack  

(tzv. volná báze) představuje kuřáckou verzi kokainu. Zajímavostí je, že slovo crack má 

původ ve zvuku, který vzniká hořením chloridu sodného, obsaženého v této droze. 

Nerozpouští se ve vodě, nelze ho proto šňupat ani injekčně aplikovat bez dalšího zpracování 

[3],[11],[13]. 

 

 

Obrázek 2: Kokainový prášek [19] 
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4.3.1    Výroba 

 Základem pro výrobu kokainu je kokainová pasta, získávaná chemickým oddělováním 

ze sušených dužnatých listů rostliny jménem koka (Obrázek 3). Kokain je v rostlině přítomen 

jako alkaloid. Pasta se promývá petrolejem, hmota se zchladí a odstraní se z ní petrolej. 

Vznikají přitom krystalky kokainu, které se dále rozpouštějí většinou v roztoku 

metylalkoholu. Znovu se krystalizují, aby mohly být následně rozpuštěny v kyselině sýrové. 

Opětovným promýváním, oxidací a separací pomocí hypermanganu, benzolu a uhličitanu 

sodného dostáváme výsledný hydrochlorid kokainu s 90 % čistotou. Výskyt koky je typický 

především pro horské oblasti Jižní Ameriky, hlavně území Bolívie, Kolumbie a Peru. Výroba 

cracku bývá jednodušší. Crack v sobě nese menší riziko přítomnosti chemických přísad při 

zpracování. Získává se zahříváním hydrochloridu kokainu s vodou a jedlou sodou nebo 

kypřícím práškem do pečiva [2],[4],[13],[18]. 

 

 

Obrázek 3: Rostlina koka [29] 

4.3.2    Fyziologické účinky 

 Po užití kokainu nastupují účinky, projevující se zvýšením krevního tlaku a teploty 

těla, zrychlením srdečního pulsu, pocitem sucha v ústech. Uživatelé preferující metodu 

šňupání, trpí často podrážděním horních dýchacích cest a záněty nosní dutiny. Obzvlášť 

nebezpečná situace pro narkomana nastává v okamžiku nástupu toxické psychózy, 

zapříčiněné pravidelným užíváním menších dávek nebo jednorázovou aplikací velké dávky. 

Člověk postižený psychózou ztrácí kontakt s realitou, kterou vnímá a hodnotí odlišně než 
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zdravý jedinec. Prožívá paranoiu doprovázenou hmatovými, vizuálními a zvukovými 

halucinacemi. Při první zkušenosti jedince s touto drogou se u něj může dostavit pocit 

mrazení a srdeční slabost [2],[4],[11],[13],[15]. 

4.3.3    Vnější pozorovatelné projevy 

 Specifické projevy stejně jako fyziologické účinky se u pervitinu a kokainu příliš 

neliší, vzhledem k tomu, že obě drogy patří mezi stimulanty. Kokain u pravidelného uživatele 

vyvolá stav euforie, hyperaktivitu, neklid, poruchy chování. Potí se, zvrací a může trpět 

průjmy, těžkým nachlazením, rýmou nebo třesem rukou. Vytrácí se morální zábrany, chuť 

k jídlu a nutnost spánku. Eskaluje sexuální pud, projevující se u mužů a žen rostoucí chutí po 

sexu. Avšak v případě mužů je to na úkor schopnosti pud ukojit. Člověk může nabývat dojmu, 

že je někým pronásledován, což bývá důvodem jeho nespokojenosti, zvýšené podrážděnosti  

a vůbec celkové agresivity člověka [2],[3],[4],[13]. 

4.3.4    Doba trvání účinků 

 Rychlost projevu a doba působení účinků závisí na způsobu užívání. Nebývá zpravidla 

příliš dlouhá, což často nutí narkomana opakovat aplikaci vícekrát v krátkém časovém 

intervalu. Prožitky způsobené šňupáním se objevují po 2 až 3 minutách a vytrácí se během 30 

až 120 minut. Nástupu počitků do jedné minuty je docíleno injekční aplikací a kouřením 

cracku trvají přibližně okolo 15 až 60 minut. Přibližná velikost dávky kokainu bývá 

v závislosti na cestě, jakou vstupují do těla: intravenózně (vpichem): 5 až 20 mg, šňupáním - 

100 mg, orálně - 200 mg [4],[42]. 

4.3.5    Dostupnost a distribuce 

 Kokain u nás nabízený má původ v Jižní Americe a Karibiku. Odtud se k nám pašuje 

skrze Holandsko, Francii, Velká Británii, Španělsko. Stále více přibývá případů pašování tzv. 

balkánskou cestou přes Albánii, Bulharsko, Rumunsko, Řecko a Turecko. Kokain bývá 

transportován ukrytý v poštovních zásilkách, v tělech pašeráků atd. Vzhledem k vyšší ceně je 

o něj zájem hlavně mezi bohatšími vrstvami společnosti. Na černém trhu za něj zájemce 

zaplatí 2000 až 2500 korun. Prodej kokainu se soustřeďuje do větších měst typu Prahy  

a Ostravy [4],[33]. 



20 

 

4.4  Extáze 

 Extáze (dále jen MDMA) je významným představitelem skupiny látek známých jako 

halucinogenní amfetaminy. Vzhledově bílá krystalická látka, značně hořké chuti. V reálném 

životě se většinou vyskytuje obsažená v tabletách (Obrázek 4) nebo pilulkách. Tablety bývají 

nejčastěji kulatého tvaru. Často jsou opatřeny různými reliéfními obrázky. Mívají zpravidla 

průměr okolo 8,5 mm a hmotnost přibližně 213,7 mg, přičemž z toho 31,9 – 40,8 mg 

představuje obsah MDMA. Jejich složení nelze dost dobře předem odhadnout a ne vždy musí 

být látka MDMA v nich skutečně obsažena. Kromě ní mohou obsahovat i jiné méně či více 

nebezpečné látky, za všechny můžu jmenovat například: efedrin, pervitin nebo 

parametoxyamfetamin (PMA). Pro zajímavost kyselinou gama – hydroxymáslovou (GHB) 

bývá nazývána tekutá forma extáze [2],[3],[4],[11]. 

 

 

Obrázek 4: Tablety extáze [25] 

4.4.1    Výroba 

 Následující text je převzatý z elektronického dokumentu s názvem Extáze, který je 

dostupný na internetu: „Safrol /allylbenzen/ (primární prekurzor výroby MDA/MDMA) je 

přirozenou součástí běžně dostupného sassafrasového oleje (tvoří cca 70%). Safrol se získá  

z tohoto oleje jednoduchou destilací a je nutné ho konvertovat na isosafrol přidáním 

příslušného množství pevného KOH a absolutního ethanolu a zahřátím na vodní lázni nebo 

refluxem po dobu 24 hodin, sušením a odpařením ve vakuu nebo (2x) přidáním vody  
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a extrakcí etherem nebo methylchloridem, sušením a odpařením ve vakuu. Pro rekrystalizaci 

je používán hexan. Do chlazené směsi H2O2 a kyseliny mravenčí se přidá roztok isosafrolu  

v acetonu. Tato směs se poté evakuuje. Přidá se methanol a H2SO4 a zahřeje se na vodní lázni 

24 hodin. Zchladí a extrahuje se etherem nebo benzenem. Po odpaření ve vakuu se získá 3,4 - 

methylendioxybenzylmethylketon (3,4-methylenedioxyphenylaceton, PMK). Tento keton se 

přidá k formamidu /MDA/ (resp. N-methylformamidu /MDMA/) a zahřívá se  

5 hodin. Zchladí se a přidá voda, extrahuje se benzenem a extrakt odpaří ve vakuu. Získá se 

MDA (resp. MDMA) buď ve formě báze – žlutohnědý olej nebo ve formě soli (hydrochloridu) 

– bílý krystalický prášek [17].“ 

4.4.2    Fyziologické účinky 

 Po vstupu extáze do těla bývá vylučován dopamin, katecholamin a serotonin. Tyto 

látky ovlivňují tělesnou teplotu, tlak a dýchání. Příznaky vyvolané extází se projevují 

zvýšením tělesné teploty (hypertermie), tlaku, bolestí hlavy a křečemi žvýkacích svalů. 

Člověk je náchylnější k mozkovému krvácení, vidí rozmazaně, mívá pocit sucha v ústech  

a hrdle. Extáze nezvyšuje chuť k sexu, ale zlepšuje sexuální prožitek. Dlouhodobé užívání 

bývá často cestou směřující k poškození jater, ledvin, srdce, imunitního systému a ke ztrátě 

tělesné váhy. Velice závažným projevem účinků extáze může být hypertermie, kdy hrozí 

kromě jiných závažných následků i vznik tzv. diseminované intravaskulární koagulace (DIC). 

DIC je choroba, která je charakteristická vznikem velkého množství krevních sraženin 

v drobnějších cévách vnitřních orgánů, čímž může docházet k úmrtí v důsledku vykrvácení 

[2],[3],[4],[11],[15]. 

4.4.3    Vnější pozorovatelné projevy 

 U člověka užívajícího extázi v přiměřených dávkách můžeme zpočátku pozorovat 

neklidné a zmatené projevy. Ty posléze většinou ustupují a přecházejí v euforické chování, 

doprovázené pocitem klidu, pohody, vyrovnanosti, štěstí a sounáležitosti. Rovněž je patrná 

zvýšená komunikativnost, nechutenství, nespavost, ztráta zloby a zánik nepřátelství. Může být 

patrné rozšíření zorniček, skřípání zubů, pocení, nevolnost a zvracení. Ústup účinků se 

projevuje depresemi, úzkostí, paranoiemi, závratěmi a také únavou. Trvá 3 dny a vrcholí 

převážně poslední den. Extáze může v dlouhodobém časovém horizontu zapříčinit záchvaty 

paniky a vůbec celkovou změnu osobnosti [2],[4],[11]. 
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4.4.4    Doba trvání účinků 

 Extáze nabývá na účinku při dávkách od 30 do 40 miligramů. Standardně je však 

užívána v množství cca 50 – 150 miligramů. Uplynutím 30 – 60 minut nastupují počáteční 

účinky. Nejintenzivnější účinky jsou zaznamenávány o několik desítek minut později  

a mohou trvat v závislosti na velikosti dávky dalších 6 hodin [4],[42]. 

4.4.5    Dostupnost a distribuce 

 Podle současných poznatků není pravděpodobně extáze u nás vůbec vyráběna. Nelze 

to však s úplnou určitostí vyloučit. Do ČR je importována z Holandska, Polska a Slovenska. 

Prodej extáze se odehrává nejčastěji v tanečních klubech, diskotékách, na technoparty, 

festivalech [4],[33]. 

4.5  Heroin 

 Heroin spadá do skupiny opiátů, je tedy považován za narkotické analgetikum. V ČR 

se s ním můžeme nejčastěji setkat v hnědé nebo bílé modifikaci. Hnědý heroin obsahuje 

v sobě mnoho nečistot. Vyznačuje se špatnou rozpustností ve vodě. K jeho rozpuštění je třeba 

přidat kyselinu citronovou nebo práškový vitamín C. Proto není příliš často aplikován 

injekčně. Spíše se hodí pro kouření nebo inhalaci z aluminiové folie. Naproti tomu bílý heroin 

(tzv. hydrochlorid) je dobře rozpustný ve vodě alkoholu a chloroformu, tudíž se podává 

především injekčně. Intenzita zabarvení heroinu závisí na přítomném množství použitých 

příměsí. Důvodem přidávání nečistot je snaha zvýšit objemové množství heroinu. Všeobecně 

tedy platí, čím méně je zředěn, tím světlejším a čistším je [2],[4],[11],[13],[27]. 

  

 

Obrázek 5: Bílý heroin [45] 
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4.5.1    Výroba  

 Vyrábí se z opia, obsaženého v makovicích máku setého (Obrázek 6). Opium vytéká 

z naříznuté makovice v podobě šťávy mléčného zabarvení. Po tom co se takto vyteklá šťáva 

přemění na lepkavou hmotu hnědé barvy, seškrabává a suší se, až do doby dokud neztmavne  

a neztuhne. Dalšími úpravami opia, založenými na principu reakcí vody, chloridu amonného  

a acetanhydridu, je získáván heroin [4],[13]. 

 

 

Obrázek 6: Mák setý [31] 

4.5.2    Fyziologické účinky 

 Z hlediska fyziologických projevů účinků u heroinu v podstatě nezáleží na způsobu, 

jakým je užíván, jelikož jsou víceméně stejné. Pouze u injekční formy podání bývají 

nejintenzivnější. O tomto stavu se hovoří jako o tzv. rauši neboli vyvrcholení. Účinky se 

mohou projevovat otupením bolesti, utlumením centrální nervové soustavy, zpomalením 

frekvence dechu a činnosti srdce, hučením v uších, pocitem tepla v obličeji, potlačením 

kašlacího reflexu a svěděním [2],[4],[13]. 

4.5.3    Vnější pozorovatelné projevy 

 Uživatel pod vlivem heroinu bývá na venek zpravidla klidný nebo naopak velice 

hovorný. Cítí se být spokojený. Někdy užitím příliš velké dávky upadá do dřímoty, komatu 

nebo umírá v důsledku zástavy dýchání. Stav dřímoty může být doprovázen nadměrným 

pocením a močením, škrábáním svědící kůže, rýmou nebo zácpou. Mimo to se projevuje  

i tak, že se uprostřed věty člověku zavřou oči a začne vykonávat kývavé pohyby tělem. 

V takovém případě je člověk schopen sám sobě neúmyslně ublížit, například popálením 
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pokožky těla rozžhaveným koncem cigarety. Nepociťuje přitom žádnou bolest. Při první 

dávce může uživatel trpět nevolností a zvracením [13]. 

4.5.4    Doba trvání účinků 

 Heroin působí krátkodobě, obyčejně jen pár minut. Téměř okamžitých a nejsilnějších 

prožitků je dosahováno vpichem přímo do žíly. Velmi rychle se projevují i při inhalaci. 

Zpočátku může denní spotřeba heroinu, skládající se z několika dávek, začínat na několika 

miligramech a později skončit u jednoho a více gramů [2],[11]. 

4.5.5    Dostupnost a distribuce 

 Pomyslnou první příčku v produkci heroinu směřujícího do Evropy s  přehledem 

zaujímají země Zlatého půlměsíce, konkrétně Afghánistán, Pákistán a Irán. Heroin bývá 

pašován po Balkánské nebo Hedvábné stezce. Hedvábná stezka je trasou, táhnoucí se 

z Afghánistánu přes Středoasijské státy bývalého SSSR, Rusko, Ukrajinu, Bělorusko, Polsko 

až do západní Evropy. Heroin se přepravuje ukrytý v konstrukci motorových vozidlech, 

v textilním nebo méně trvanlivém zboží. O výsadní postavení na černém trhu soupeří se 

substitučními preparáty Subutex a Suboxone, které nabírají neustále na oblíbenosti [4],[33]. 

4.6  Marihuana  

 Marihuanu řadíme mezi konopné drogy. Mívá podobu sušených horních lístků  

a květenství, pocházejících z jednoleté dvoudomé rostliny jménem Konopí seté  

(Obrázek 7). Dosahuje průměrné výšky čtyř metrů. Prvotní původ má pravděpodobně 

v oblasti střední Asie. V současnosti je její pěstování rozšířeno v řadě zemí, stejně tak  

v České republice. To, že je dvoudomá, se o ní říká z důvodu, že obsahuje rostlinu jak samčí 

(konopí poskonné), tak samičí (konopí hlavaté). S rostoucí intenzitou osvětlení se zvyšuje 

počet samičích rostlin a obráceně s ubývajícím světlem převládají rostliny samčí. Zbarvení 

může být v závislosti na kvalitě jejího zpracování tmavě zelené až téměř černo – zelené. 

Konopí podle současných poznatků v sobě obsahuje něco kolem 490 různých sloučenin 

(např.: sacharidy, jednoduché kyseliny, aminokyseliny, proteiny, alkoholy, vitamíny atd.). 

Podstatnou složkou marihuany je sloučenina, nazývající se kyselina tetrahydrocanabinolová, 

všeobecně též známá pod zkratkou THC. Existuje mnoho dalších odrůd konopí, lišící se od 

sebe rozdílným množstvím pryskyřice a THC. Konopí seté pěstované v českých podmínkách 
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mívá obsah THC mezi 0,01 – 0,9 %. Patří do skupiny kanabinoidů, což jsou sekundární 

metabolity, vznikající zejména v plodech a ve žláznatých listech obalující květy. Oproti 

samčím se v samičích rostlinách nachází větší koncentrace THC [2],[4]. 

 

 

Obrázek 7: Konopí seté [39] 

4.6.1    Fyziologické účinky 

 Fyziologické účinky vyvolané užitím marihuany nejsou obvykle nijak zvlášť silné. 

Mohou se projevovat zvýšením srdeční činnosti, snížením tělního tlaku, zmírněním bolesti, 

nebo navozením pocitu hladu a chladu. U některých mužů a žen zvyšuje chuť k sexu, avšak 

za cenu horšího ukojení pudu. Kouření marihuany z dlouhodobého hlediska zvyšuje riziko 

vzniku rakoviny plic a horních pasáží dýchacích cest. U těhotných žen může rovněž vyvolávat 

předčasné porody hmotnostně a velikostně menších novorozenců. THC má tu vlastnost, že 

proniká do mateřského mléka. Kouř pocházející z marihuany totiž obsahuje řadu pro tělo 

škodlivých karcinogenních látek. Koncentrace škodlivin je v něm až pětinásobně větší,  

v porovnání s cigaretovým kouřem [2],[3],[11]. 

4.6.2    Vnější pozorovatelné projevy 

Marihuana navozuje stavy euforie, blaženosti, bezdůvodného a neutišitelného smíchu. 

Někdy jsou doprovázeny i zrakovými, optickými a zvukovými halucinacemi. Vyšším 

dávkováním člověk vykazuje zmatené a zapomnětlivé chování. Užívat marihuanu se 

nedoporučuje v momentech špatného psychického rozpoložení, aby nedocházelo k jeho 

zhoršení. Dlouhodobí konzumenti ztrácí motivaci a zhoršuje se jim sexuální potence. Kuřáci 
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marihuany mnohdy navenek zapáchají po zatuchlém listí nebo senu. Charakteristickým 

znakem bývají zarudlé oči [2],[3],[11],[38]. 

4.6.3    Doba trvání účinků 

 Kouřením marihuany se první účinky objevují během pár minut. Vrcholí za 30 až 60 

minut a odeznívají po 3 hodinách. Zcela mizí až po 24 hodinách, vykouřením byť jen jednoho 

jointu. Marihuana přijímaná orálně účinkuje pomaleji, nejsilnějších účinku je dosahováno 

během 2 až 3 hodin, je proto obtížné dopředu odhadnout správnou dávku. Přináší to sebou 

nebezpečí závažných zdravotních komplikací z  předávkování. Množství marihuany v jointu 

se pohybuje řádově v miligramech [11],[35]. 

4.6.4    Dostupnost a distribuce 

 Obstarat si dnes marihuanu, není žádný problém. Bývá k sehnání u provozovatelů 

pěstíren nebo dealerů. Pěstiteli konopí na našem území bývají z velké části občané Vietnamu. 

V současnosti průměrná cena za 1 gram marihuany činí přibližně 200 Kč [4],[33]. 

5 Obranné technické prostředky 
 

 Do této skupiny prostředků patří mimo jiné elektrické paralyzéry, obranné spreje, 

teleskopické obušky a ruční palné zbraně. Mají za úkol ochránit napadeného a zároveň 

zneschopnit útočníka. 

5.1  Dotekové elektrické paralyzéry 

 Dotekový elektrický paralyzér vzhledem připomíná plochou, plastovou, dobře 

uchopitelnou krabičku. Jeho hmotnost se pohybuje většinou kolem 200 g. Pracuje na principu 

generování vysokonapěťových elektrických impulzů elektrickým střídačem, který je napájen 

jednou nebo dvěma devíti voltovými bateriemi. Výkonnější typy již disponují integrovaným 

akumulátorem. Impulsy jsou přiváděny na dva kovové, tupé hroty (elektrody) a pronikají přes 

ně do těla člověka formou elektrických šoků. Jsou schopny generovat napětí o velikostech 

přibližně 300 000 až 2 000 000 V. Modernější modely, na rozdíl od prvních typů, účinkují 

přes silnější oděv s vrstvou hrubou do 1,5 cm. S úspěchem se dají použít i proti agresivním 
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zvířatům. Nejvýkonnější paralyzéry jsou běžně k dostání v ceně kolem 3000 Kč. Prodávají se 

i kombinované s obranným sprejem, čímž je umožněna obrana na vzdálenost 2 až 3 m. 

Obdobně jako dotekové paralyzéry pracují elektrické obušky. Spuštěním tlačítka na rukojeti 

obušku, produkují elektrody umístěné na celém povrchu těla obušku elektrické šoky 

[1],[8],[23],[40]. 

5.2  Obranné spreje 

 Obranné spreje fungují na stejném principu jako jiné spreje v provedení kosmetických 

deodorantů, osvěžovačů vzduchu nebo postřiků na hubení škůdců. Základem je nádobka 

naplněná dráždivou otravnou látkou, vháněnou tlakem hnacího plynu přes trysku ven ze 

spreje. Nejčastěji se na trhu setkáváme s CN, CS a OC spreji. Liší se od sebe právě typem 

náplně. OC sprej je známější pod názvem pepřový, CN spreji se jinak říká slzný.  Zkratkou 

CS bývá označován paralytický neboli ochromující sprej. Pepřový sprej v závislosti na 

konstrukci otvoru vystřikuje náplň ve formě tekutého pramínku (paprsku), pěny nebo mlhy. 

Pramínek má na rozdíl od mlhy větší dosah a není tolik náchylný vůči větru. Pěnová verze 

představuje kombinaci paprsku a mlhy. Ze všech zde uvedených druhů sprejů je považován za 

nejúčinnější pepřový [1],[8],[23],[40]. 

5.3  Teleskopické obušky 

 Teleskopickým obuškem bývá nazývána vysunovací železná tyč, tvořená několika do 

sebe zasunutými trubkami z tvrdého kovu. Pro pohodlnější manipulaci jsou vybaveny 

protiskluzovou a ergonomickou rukojetí. Do použitelného stavu je uváděn švihem.  Obušky 

jsou k dostání s kalenou a nekalenou údernou částí. Kalené bývají zhotoveny z kvalitnějšího  

a odolnějšího kovu. V nerozloženém stavu má v závislosti na typu délku zhruba 15 až 25 cm, 

v rozloženém pak od 40 do 70 cm. Díky svým malým rozměrům ho lze dobře ukrýt pod 

oděvem, v kapse nebo za opaskem [1],[8],[16],[46].  

5.4  Tasery 

 Pod názvem taser se skrývá ruční elektrický paralyzér. Vzhledem připomíná pistoli, 

opatřenou dvěma vystřelovacími čtyř – milimetrovými kovovými hroty (elektrodami). Hrot  

a zbraň vzájemně spojuje drátek, navinutý na cívce ve zbrani. Přes drátek protéká elektrický 

proud. Stisknutím spouště jsou hroty za pomoci bezdýmového střelného prachu vystřeleny  
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a zabodávají se pod kůži člověka. Jedním drátkem přitom vstupuje proud do těla a druhým 

naopak vychází z něho ven zpět do zbraně. Taser má na rozdíl od dotekových paralyzérů 

výhodu v použitelnosti na větší vzdálenost, čímž mizí nutnost bezprostředního kontaktu 

s útočníkem. Je schopen zasáhnout cíl nacházející se ve vzdálenosti maximálně 5 m. Jeho 

efektivnost je podmíněna přesnou střelbou. Na menší vzdálenosti je ho možné použít jako 

běžný dotykový paralyzér [23],[43]. 

5.5  Plynové pistole 

 Oproti obranným sprejům mají plynovky o něco vyšší efekt a dosah. Střelivem bývají 

plynové nábojky, které jsou opatřeny plastovým pouzdrem. Nábojky jsou naplněny dráždivou 

otravnou látkou CN, CS, OC a také PV (tzv. technickým pepřem). Látka má formu malých 

krystalků. Samotná střelba z plynovky probíhá stisknutím spouště pistole a výstřelem nábojky 

pod tlakem plynu. Pouzdro nábojky je následně roztrženo o extraktor osazený na hlavni  

a krystalky látky se uvolňují do okolního prostoru. Zde se rychle odpařují a mění se na oblak 

plynu. V praxi bývají plynovky účinné maximálně na vzdálenost třech metrů. Střelbou ze 

vzdálenosti menší než 50 cm můžeme způsobit agresorovi zranění. Vzhledově jsou prakticky 

totožné se skutečnými ručními palnými zbraněmi [8],[24]. 

5.6  Krátké palné zbraně 

 Krátké palné zbraně jsou zbraně ovládatelné jednou rukou. Patří mezi ně pistole  

a revolvery.  Pistole může být vybavena jednou a více pevnými nebo pohyblivými hlavněmi. 

Nabíjí se ručně nebo automaticky ze zásobníku nebo nábojového pouzdra. Revolver nemá tak 

jako pistole náboje umístěné v zásobníku, ale nachází se v otočném válci. Hlavními částmi 

každé zbraně je rám zbraně, hlaveň, závěr, bicí a spoušťový systém. Rám zbraně umožňuje 

svírat zbraň v ruce. K rámu jsou připevněny další části zbraně. Jednou z nich je hlaveň, v níž 

se přeměňuje chemická energie střelného prachu na kinetickou energii střely. Závěr má na 

starost uzamknutí nábojové komory. U revolveru tuto funkci plní přímo rám zbraně. Bicí  

a spoušťový mechanismus jsou funkčně na sobě značně závislé části, jelikož vzájemně 

spolupracují. Princip bicího mechanismu spočívá v nahromadění, udržování a předávání 

energie nezbytné k odpálení náboje. Kontrolu energie a záruku, že bude uvolněna až ve chvíli, 

kdy k výstřelu dá povel sám střelec, zabezpečuje spoušťový mechanismus [7],[52]. 
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5.7  Chladné zbraně 

 Chladnými zbraněmi jsou nazývány různé nože. Skládají se z rukojeti a ostré čepele. 

Každý z  nás za život využije nůž nespočetněkrát, i proto, že patří za neodmyslitelnou součást 

vybavení všech kuchyní. Mimo přípravy jídel může posloužit i jako obranný prostředek. 

Existuje spousta druhů nožů, např.: otevřené, zavírací, vyskakovací, vypadávací a metné nože. 

Dýky se svým konstrukčním provedením hodně blíží nožům. Mají dvě ostří, protože jsou na 

rozdíl od nožů určeny hlavně k bodání. Zavírací, vyskakovací, vypadávací nože vyžadují 

k aktivaci čepele ruční manipulaci nebo stisk ovládacího prvku. Nůž vhodný pro sebeobranu 

by měl mít pevnou čepel o délce kolem 15 cm [8]. 

6 Kontakt s osobou pod vlivem drog 
 

 Ke kontaktu s osobou pod vlivem drog může dojít zcela náhodně nebo cíleně  

s úmyslem fyzicky ublížit člověku. Aby takovým situacím bylo alespoň částečně 

předcházeno, je dobré dodržovat několik základních preventivních opatření. V prvé řadě je 

třeba se vyvarovat delším večerním procházkám, když už je venku tma. Neplánovat trasy do 

neznámých a odlehlých míst, kde by se mohly ony podezřelé osoby vyskytovat. Pokud není 

nazbyt, vykonávat procházky ve více lidech. Ani striktní dodržování těchto opatření nemusí 

nezaručit, že na takovou osobu nenarazíme třeba za bílého dne. Proto je dobré být vždy 

dopředu připraven na nejhorší, jak po psychické tak vědomostní stránce. Žádoucí je vědět, jak 

poznat na venek opilce nebo narkomana. Disponovat dostatečnými teoretickými  

a praktickými znalostmi o komunikaci a sebeobranných technikách. V neposlední řadě mít po 

ruce některý z osobních technických obranných prostředků. Někdo si může položit řečnickou 

otázku: „K čemu mi je, abych byl poučen o tomto problému, když můžu prostě  

a jednoduše utéct?“ Omyl, útěk totiž někdy nebývá z nejrůznějších důvodů dost možný a ne 

vždy je tou nejlepší volbou. 

6.1  Identifikace drogově závislých osob 

 Identifikovat, zdali je skutečně osoba pod vlivem psychotropní látky nebo netrpí-li 

zrovna abstinenčními příznaky, není nic snadného. Závisí hodně na osobních zkušenostech 

člověka a na znalosti různých vědních oborů z oblasti psychiatrie, psychologie, sociologie 

nebo typologie. Pro obyčejného touto problematikou příliš nezasvěceného člověka může být 
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částečným vodítkem to, jak je člověk oblečen, nebo jakým způsobem vystupuje. Tyto na 

první pohled snadno pozorovatelné znaky mohou být však do značné míry zkreslující  

a nemusí nutně vypovídat o tom, že je člověk momentálně pod vlivem PL. Podstatnější je 

zaměřit svou pozornost na sledování fyziognomických znaků (výrazů v obličejové části 

hlavy), včetně již zmiňovaného chování a reakcí potenciálně nebezpečné osoby. Všímáme si 

konkrétně výrazu obličeje, očí, rtů, rukou, řeči, motoriky a celkového chování. 

Vnější pozorovatelné znaky a projevy:  

 

 obličej zarudlý nebo naopak bledý, někdy flekatý a zpocený, 

 zornice očí příliš rozšířené nebo zúžené, nadměrné slzení očí, zejména  

u kanabinoidů a alkoholu je typické zrudnutí spojivek, 

 sekrety hlenu vylučované nosem, kýchání 

 zápach vycházející z oblečení, 

 nápadné vpichy po injekčních stříkačkách na předloktí nebo nohou, 

 zhoršená schopnost držet rovnováhu, potácivá, kolísavá chůze vykonávána 

nejistým krokem,  

 zhoršené vyjadřovací a komunikační dovednosti a z  toho vyplývající zvýšená 

gestikulace rukama a značné zapojování mimiky obličeje, 

 třes jazyka, rukou, kývavé pohyby hlavou [2],[4],[20]. 

6.2  Komunikace s osobou pod vlivem drog 

 Pokud už dojde k přímé komunikaci s drogově závislou osobou, je nutné při ní 

postupovat obezřetně a řídit se příslušnými doporučeními, které jsou uvedeny dále v textu. 

Jejich nedodržení by mohlo snadno vyprovokovat útočníka k  neadekvátním reakcím, 

vedoucím až k fyzickému napadení. Takovéto vyhrocení situace hrozí především při setkání 

s osobou pod vlivem stimulačních látek nebo alkoholu. Při komunikaci postupujeme 

obezřetně, snažíme se při ní dodržovat bezpečnou vzdálenost 1,5 m. Z našeho chování by 

neměl být cítit strach nebo nervozita. Tímto z části můžeme předejít nabytí větší odvahy  

a sebevědomí útočníka a tím pádem i závažnějšímu útoku. Volíme rozvážné, klidné, věcné, 

neemoční vystupování a verbální projev. Vyjadřujeme se stručně, jasně a výstižně. Agresora 

bychom neměli kritizovat, poučovat, provokovat, ani ho nějak ponižovat. Nechováme se vůči 

němu arogantně nebo povýšeně. Neodporujeme a nevyvracíme mu jeho názorové postoje 



31 

 

týkající se například oblasti politiky, partnerských vztahů, náboženství a života vůbec. 

Narkomanovi a opilci neskáčeme do řeči, necháváme ho v klidu dokončit jeho slovní výklad. 

Ten může být často zdlouhavý, přerušovaný, zadrhávaný a nelogický. Přesto si těchto 

nedostatků v jeho mluvě nevšímáme a nijak na ně negativně nereagujeme. Pro eliminaci lhaní 

ze strany agresora je dobré s ním udržovat oční kontakt. Ovšem nedoporučuje se to zase moc 

přehánět, protože by jej osoba mohla vyhodnotit jako výzvu k boji. Nevyplatí se ani 

uplatňovat unáhlené, trhané pohyby, které by mohly osobu vylekat a vyvolat z její strany 

nežádoucí reakce [20],[51]. 

6.3  Metody osobní ochrany 

 V případě, že je člověk vystaven fyzickému útoku, má v zásadě dvě možnosti, jak se 

účinně bránit. V úvahu přichází obrana uplatněním bojových technik sebeobrany nebo 

využitím obranných technických prostředků.  

6.3.1    Obrana bojovými technikami 

 Použití bojových technik při sebeobraně úzce souvisí s tím, jak si  člověk v daný 

moment věří. Jinak tomu není ani při komunikaci a sebeobraně technickými prostředky. Jistě 

nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že nikomu na sebevědomí nepřidá to, pokud má za 

soupeře protivníka, který svou vizáží, tělesnou konstitucí nebo suverénním vystupováním, 

budí na první pohled respekt. Musíme být také připraveni na variantu, že bude zrovna pod 

vlivem PL. Drogami posilněná osoba totiž může mít větší energii, sílu, snížený práh bolesti  

a ubránit se jí může být tvrdším oříškem. Cestou ke zvýšení sebevědomí a připravenosti na 

sebeobranu v  podobných situacích může být provozování bojového umění nebo to, že bude 

člověk dopředu alespoň seznámen s tím, jak se ubránit napadením, kterým může být nejčastěji 

vystaven. A právě o obraně proti nim se zmiňuji dále v textu.  

 

Obrana proti obloukovému úderu – krytí pravou i levou rukou 

 Mírně nakročíme levou nohou dopředu. Současně levou rukou blokujeme útočníkovu 

pravou ruku a svou pravou ruku připravujeme na krytí úderu protivníkovy levé ruky. Z krytu 

přecházíme k uchopení útočníkova nadloktí, přesuneme naši váhu na levou nohu a pravou 

nohou provedeme kop do útočníkova rozkroku (Obrázek 8). 
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Obrázek 8: Obrana proti obloukovému úderu [10] 

Obrana odstrčením proti přímému úderu na střed těla za využití krytu 

 V momentě, kdy se k nám útočník přiblíží s úmyslem vykonat úder na střed těla, je 

důležité, aby byly naše ruce pokrčeny a abychom zakročili levou nohou. Vlastní tělo vytočíme 

doprava a dlaní pravé ruky prudce zasáhneme pravé rameno protivníka. K vykrytí případného 

úderu nám poslouží levá ruka (Obrázek 9). 

 

 

 

 

Obrázek 9: Obrana odstrčením proti úderu na střed těla [10] 
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Obrana proti objetí zepředu pod rukama 

 Obranu zahajujeme vytočením dlaně pravé ruky směrem k bradě agresora  

a položením levé ruky na jeho zátylek. Souběžně s tímto vytáčíme hlavu protivníka od sebe, a 

to pomocí obou horních končetin, které máme k ní přitisknuty. Útočník v  této pro něho 

nepříjemné poloze trpí bolestmi krční páteře, čímž je donucen zanechat objímání  

(Obrázek 10). 

 

 

Obrázek 10: Obrana proti objetí zepředu pod rukama [10] 

Obrana proti objetí zezadu rukama 

 Velmi rychle spojíme ruce do oblouku. Napřáhneme jimi, otočíme se a udeříme 

loktem soupeře do obličeje. Uchopíme ho za nadloktí pravé ruky a vytvoříme mu překážku 

tím, že zakročíme svou pravou nohou. Agresora strhneme a přehodíme ho přes naši pravou 

nohu na zem (Obrázek 11). 
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Obrázek 11: Obrana proti objetí zezadu rukama [10] 

Obrana proti kopům odvrácená porazem 

 Při zahájení kopu útočníka máme levou nohu nakročenu. Zkrátíme tak dráhu kopu. 

Kop vykrýváme levou rukou. Pravá ruka zase zajišťuje blokování ramena a ruky násilníka.  

V této chvíli je tedy útočníkova noha ve vzduchu a my ji spolu s jeho ramenem zachytáváme. 

Loktem pravé ruky vyvíjíme tlak na násilníkův hrudník. Útočník je tímto vychýlen a padá 

zády k zemi. Ležícího útočníka nepodceňujeme a nadále si levou rukou kryjeme tělo před 

hrozícími kopy. Je-li to nutné, pravá ruka nám umožňuje udeřit protivníka do brady 

(Obrázek 12). 

 

 

 

Obrázek 12: Obrana proti kopům odvrácená porazem [10] 

Obrana proti škrcení zepředu oběma rukama 

 Útok škrcením vyžaduje ze strany napadeného zvlášť rychlou reakci, jelikož při něm 

může být vystaven dvojnásobné síle, kterou je schopen útočník v této situaci vyvinout. Pokud 

nás začne útočník škrtit, musíme na to okamžitě reagovat přimáčknutím naší brady na prsa. 
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Agresorovi chytneme pravou ruku. Zakročením levé nohy vytočíme své tělo a pohyb naší 

pravé ruky směřujeme zdola proti bradě agresora. Po jejím zasažení se snažíme vytočit zápěstí 

nepřítele palcem nahoru. K tomu použijeme naši levou ruku. Od této chvíle nás útočník 

přestává držet. Posléze použijeme páku na agresorovo zápěstí. Takto obranu uplatňujeme až 

do doby, dokud protivník nespadne na zem (Obrázek 13). 

 

 

 

Obrázek 13: Obrana proti škrcení zepředu oběma rukama [10] 

Obrana proti ohrožování střelnou zbraní jednou rukou 

 V počátku obrany proti útočníkovi se zbraní musíme bezprostředně reagovat na jeho 

pohyb. Poté ukročujeme do strany na levou nohu a připravujeme svou levou ruku na 

blokování zbraně. Levou rukou tedy blokujeme a zároveň odtlačujeme od sebe útočníkovu 

zbraň do boku. Bylo-li odtlačování dokončeno, začínáme pravou rukou blokovat zbraň 

zespodu. Na protivníkovo zápěstí použijeme páku tak, že ho ohneme. Tímto zbraň vytáčíme 

hlavní proti útočníkovi. Myslíme přitom na to, aby byla dostatečně silně sevřená s rukou 

agresora. Čím víc mu zápěstí “páčíme“, tím větší bolest pociťuje. Bolest ho přinutí vychýlit se 

z původní pozice a postupně padá k zemi. Ležícímu nepříteli vyškubneme zbraň z ruky  

a míříme s ní na něho tak, aby se neodvážil pokračovat v útoku proti naší osobě (Obrázek 14). 
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Obrázek 14: Obrana proti ohrožování střelnou zbraní jednou rukou [10] 

Obrana proti úchopu zezadu za rameno 

 V případě uchopení zezadu za rameno, by mělo být naší snahou nejprve zakročit 

pravou nohou za sebe a posléze se vytočit na vnější stranu agresora. Útočníkův úchop 

eliminujeme zvednutím a natažením vlastní ruky. Z důvodu připravenosti na blokování 

zdvihneme obě paže. Svoji pravou ruku přendáme přes pravou ruku útočníka, kterou 

přitáhneme k sobě a na základě toho ji zablokujeme. Chycením za krk pomocí levé ruky 

přitáhneme útočníka blíže k sobě. Ustoupíme jedním krokem dozadu, čímž ho povalíme na 

zem. Dříve námi blokovanou ruku násilníka nyní zabezpečíme a provedeme úder  

(Obrázek 15). 
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Obrázek 15: Obrana proti úchopu zezadu za rameno [10] 

Obrana proti přímému bodnutí nožem úhybem doleva 

 Při zahájení útoku nožem, s cílem způsobit nám bodné rány, směřujeme pohyb naší 

levé ruky na zápěstí útočící ruky. Levou nohou provádíme úkrok do strany a pravou se 

přisunujeme. Zápěstí útočící ruky zachytíme levou rukou. Pravou ruku máme přichystánu 

k zachycení zápěstí útočící ruky zespodu. Útočníkovu ruku vytočíme dlaní, tak aby byla 

natočena k jeho obličeji. Poté agresora vychýlíme, tím že lehce zakročíme svoji levou nohu  

a vytočíme mu jeho ruku, kterou máme ve své moci. “Páčením“ zápěstí dostaneme útočníka 

do ležící polohy. Odejmeme mu zbraň a blokujeme jeho útočící ruku (Obrázek 16) [10]. 
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Obrázek 16: Obrana proti přímému bodnutí nožem úhybem doleva [10] 

Na závěr této kapitoly se nemůžu nezmínit o dalším způsobu sebeobrany, spočívajícím 

v útoku na protivníkova citlivá místa. V krizových situacích nám může pomoci to, že hlavu 

útočníka chytneme do dlaní oběma rukama a volnými palci zatlačíme na jeho oční bulvy. 

Další možností jak se bránit, je přiložit ruku na agresorovu klíční kost a pevně ji sevřít. 

6.3.2    Obrana osobními technickými prostředky 

 Dostane-li se člověk do situace, která bude vyžadovat použití obranného prostředku, je 

nutné, aby ho měl s předstihem přichystaný k použití. Pokud možno by měl být ukrytý do té 

doby, než ho skutečně bude muset použít. Předčasné vytažení by totiž mohlo útočníka rozčílit 

a vyprovokovat k útoku. Dotekový paralyzér a obranný sprej je dobré mít uschované v kapse, 

nikoliv někde na dně batohu nebo kabelky. Teleskopické obušky, tasery, plynové pistole, 

chladné zbraně a krátké palné zbraně nosíme pod oděvem v pouzdrech upevněných kolem 

pasu. Pouzdro se zbraní umísťujeme na místo s co nejkratším dosahem pro naši ruku, nejlépe 

na boky těla. Předem dbáme na to, abychom měli odepnuté pouzdro se zbraní. Ruce držíme 
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 u těla, abychom mohli pohotověji vytáhnout zbraň. V případě, že je úkrytem kapsa, sluší se 

mít obranný prostředek již připraven v ruce, případně mít prst umístěn na jeho spoušti. 

 Dotekový paralyzér je při obraně nejvhodnější přikládat protivníkovi na 

nejzranitelnější místa těla. Mám na mysli konkrétně oblast krku, šíje, třísel, týlu, stehen, 

spodní části hrudního koše a ramen. Teleskopickým obuškem stačí zasadit jeden silnější úder 

do jakékoli části těla. Způsobí útočníkovi zpravidla takovou bolest, že si posléze moc dobře 

rozmyslí další fyzické výpady proti napadenému. Údery se snažíme směřovat na hlavu pokud 

možno jen v nejkrajnějších případech. Z obranných sprejů bych nejvíce preferoval pepřový 

paprskový sprej, u něhož nemusíme brát tolik ve zřetel směr a sílu vanoucího větru. Obsah 

spreje aplikujeme na pachatelův obličej ze vzdálenosti 1 až 2 m. V závislosti na odolnosti 

útočníka jej můžeme takto zneschopnit až na půl hodiny. Záporem výše zmíněných 

prostředků je to, že jejich smysluplné a účinné použití vyžaduje přímý nebo velmi blízký 

fyzický kontakt. Navíc obránce musí prokázat do jisté míry chladnokrevnost a zapojit svou 

fyzickou stránku. Nedostatek v podobě bezprostředního kontaktu může být zneužit fyzicky 

lépe vybavenými agresory k odejmutí a použití zbraně proti naší osobě. Lepším řešením se 

pro tento účel jeví použití taseru, plynové pistole (plynovky) nebo krátké palné zbraně, jimiž 

je umožněna obrana na větší vzdálenosti. Při střelbě plynovkou by mělo být mířeno na 

obličej. Musíme ovšem počítat s možností, že látka z vystřelené nábojky nemusí okamžitě 

účinkovat. Plynovka je nešťastným řešením při obraně proti protivníkovi ozbrojenému 

krátkou palnou zbraní. Rozeznat plynovku od pistole je totiž velmi obtížné. Útočník pak může 

lehce nabít dojmu, že chceme proti němu použít místo plynovky skutečnou střelnou zbraň a 

tudíž může začít střílet. Taserem se snažíme trefit násilníkovu hruď nebo záda. Z pistole a 

revolveru střílíme na končetiny, což obvykle úplně stačí k útočníkovu zneschopnění. 

V situacích, kdy jsme bezprostředně v ohrožení našeho života, nám nezbývá nic jiného, než 

volit střelbu do životně důležitých orgánů. Nevýhoda taseru a krátké palné zbraně spočívá 

v požadavku na přesnou střelbu. Zasáhnout cíl na dálku může být problematické i pro 

zkušeného střelce. V přesnosti střelby totiž může v daný moment sehrát velkou roli nervozita 

či rozklepané ruce. Obrana taserem ztrácí na významu, zasáhne-li tělo jen jedna elektroda. 

 Jak vyplývá z textu, každý prostředek má své výhody a nevýhody. Pokud vezmu 

v úvahu všechna pro a proti, připadá mi nejoptimálnějším řešením obrana pomocí pepřových 

paprskových sprejů. Měli by být povinnou součásti výbavy žen a zkrátka všech osob, které 
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nemají tolik sil na ubránění se útoku. Pro mužskou část populace shledávám jako velmi 

účinnou, obranu teleskopickým obuškem [1][5][8][16][23][24][40]. 
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7 Analýza rizika vzniku konfliktní situace 
 

 

 

 

                            nespokojenost  se  stavem ve společností                          předčasné vytažení zbraně 

 

 nedostatek peněz                                                    vyzývavé oblečení 

                                     

                                        problémy v osobním životě                   obuv nevhodná k útěku 

          

               sexuální touha                                       

      

                                                

                                 večerní (noční) doba 

                                                                               

                                                                              opuštěná (odlehlá) místa 

               

           terén komplikující útěk (námraza) 

                                                                           

                                                                              uzavřený prostor 

                                    

                                  větší počet útočníků 

 

 

 

 

 

Obrázek 17: Aplikace Ishikawova diagramu 

 

V analýze (Obrázek 17) jsem se pokusil uvést některá možná rizika, která by mohla 

negativně přispět ke vzniku konfliktu s osobou pod vlivem PL. Analýzu jsem vyhotovil 

pomocí Ishikawova diagramu, který je také znám pod názvem diagram příčin a následků. 

 

 

Konflikt s osobou 

pod vlivem PL 

Útočník Oběť 

Vliv okolního 

prostředí 
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Závěr 

 

 Jedním z cílů bakalářské práce bylo zaměřit pozornost na šest nejdostupnějších 

psychotropních látek v  ČR. Stěžejní úkol spočíval v navržení takového postupu 

antikonfliktního jednání, který by předcházel fyzickému útoku osoby pod vlivem 

psychotropních látek. Současně bylo potřeba navrhnout účinný způsob osobní obrany 

v případě, že by konflikt nebylo možné vyřešit domluvou. 

 K dosažení cíle práce jsem zejména využil literatury dostupné v tištěné monografické 

podobě. Jako dobrý zdroj informací mi posloužily i články dostupné na internetu. Navštívil 

jsem i drogovou poradnu Renarkon, o.p.s., kde jsem získal od tamějších pracovníků některé 

poznatky související s komunikací a léčbou drogově závislých klientů. Pro získání informací 

o sebeobraně využitím bojových technik jsem se rozhodl kontaktovat pana Ing. Kamila 

Šamala, jenž se věnuje oblasti bojových umění. Poskytl mi pro mou práci velice cenné  

a praktické rady. 

Ze všech PL, kterými jsem se ve své práci zabýval, je tou nejdostupnější alkohol.  

Pozadu v tomto směru nezůstává ani marihuana. Z toho všeho, co jsem o PL dozvěděl, můžu 

říct, že nejnebezpečnějšími pro zdraví člověka a společnost jsou heroin a kokain. Není se 

čemu divit, závislost na heroinu je považována za jednu z nejrizikovějších a vzniká velice 

rychle. Návyk na kokainu může vzniknout někdy dokonce už po první dávce. Z pohledu léčby 

je nejhůře léčitelná závislost na heroinu a pervitinu.  

Po zvážení všech výhod a nevýhod mnou uvedených osobních obranných technických 

prostředků, jsem usoudil, že nejvhodnějším při obraně proti útoku osoby pod vlivem PL je 

pepřový pramínkový sprej a teleskopický obušek.  

Část práce věnovaná psychotropním látkám může posloužit dětem, mládeži a jejich 

rodičům jako informační a vzdělávací text. Zejména pro děti a mládež může mít preventivní 

charakter, mající  za cíl ukázat jim následky užívání drog, nástrahy léčby a tímto je odradit  

a předejít u nich drogové závislosti. Práce mimo jiné může posloužit jako velmi dobrý rádce 

všem lidem, kteří netuší, jak se zachovat a počínat si při kontaktu nebo jak se ubránit 

konfliktu s osobou pod vlivem PL.     
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