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DrogyDrogy

NNáávykovvykovéé lláátkytky



NNáávykovvykováá lláátka je chemicktka je chemickáá lláátka, ktertka, kteráá ppůůsobsobíí
na funkce mozku, mna funkce mozku, měěnníí vnvníímmáánníí, pro, prožžíívváánníí, , 
reakce a jejich rychlostreakce a jejich rychlost

PostupnPostupněě ovlivovlivňňuje vuje vššechny fyziologickechny fyziologickéé dděěje  je  
v tv těělele

NNáávykovvykovéé lláátky mohou být ptky mohou být přříírodnrodníího i ho i 
synteticksyntetickéého pho půůvoduvodu

UUžžíívváánníí nnáávykových  lvykových  láátek lidmi mtek lidmi máá dlouhou dlouhou 
historiihistorii



DDůůvody uvody užžíívváánníí drogdrog

ZvZvěědavost, rekreadavost, rekreaččnníí uužžíívváánníí
LLééččivoivo
TlumenTlumeníí deprese, traumat, slodeprese, traumat, složžitých itých 
socisociáálnlníích situacch situacíí
RituRituáál l 
Duchovni proDuchovni prožžitekitek



PPřřííznaky branznaky braníí drogdrog

Výkyvy nVýkyvy nááladylady
ZmZměěna okruhu pna okruhu přřááteltel
Absence ve Absence ve šškolekole
ZhorZhorššeneníí prospprospěěchuchu
ZhorZhorššenenáá koncentracekoncentrace
ZmZměěnněěný spný spáánkový renkový režžimim
KoKožžnníí defekty, sndefekty, sníížženenáá imunitaimunita
Stopy po vpichuStopy po vpichu
KrKráádedežže pene peněěz a vz a věěccíí
NNáález jehel, droglez jehel, drog



ZZáákladnkladníí dděělenleníí drogdrog

KonopnKonopnéé drogydrogy
StimulaStimulaččnníí drogydrogy
HalucinogenyHalucinogeny
OpiOpiáátyty
LegLegáálnlníí drogy drogy –– koukouřřeneníí a alkohola alkohol



KonopKonopíí -- CannabisCannabis sativasativa
a jeho produktya jeho produkty

MARIHUANAMARIHUANA : sm: směěs lists listůů, stonk, stonkůů a okva okvěěttíí
LidovLidověě: : marjmarjáánkanka, tr, trááva, zelva, zelíí, , jointjoint, , johankajohanka, , weedweed
ÚÚččinninnáá lláátka je THCtka je THC
ÚÚččinky inky -- mměěnníí vnvníímmáánníí ččasu, veselost, skleslost, sucho asu, veselost, skleslost, sucho 
v v úústechstech
HAHAŠŠIIŠŠ: je to konopn: je to konopnáá pryskypryskyřřiceice
LidovLidověě: : hahašš, , ččokolokoláádada
ÚÚččinky inky -- podobnpodobnéé a silna silněějjšíší nenežž marihuanamarihuana
UUžžititíí -- hlavnhlavněě koukouřřeneníí, lze konzumovat s potravinami, lze konzumovat s potravinami



OpiOpiáátyty

PochPocháázejzejíí ze surovze surovéého opia, zho opia, zíískanskanéého ze zelených ho ze zelených 
nezralých makovicnezralých makovic
NejznNejznáámměějjšíší alkaloidy jsou morfin a kodein, oba majalkaloidy jsou morfin a kodein, oba majíí
lléékakařřskskéé vyuvyužžititíí i se zneui se zneužžíívajvajíí
Morfin Morfin je je protibolestivýprotibolestivý, , kodeinkodein tlumtlumíí kakaššel, jsou el, jsou 
nnáávykovvykovéé
HEROINHEROIN je upravený je upravený morfinmorfin, zp, způůsobuje sobuje úútlum CNS, tlum CNS, 
vyvolvyvoláávváá euforii, ospalost, zeuforii, ospalost, záácpu. Aplikace injekcpu. Aplikace injekččnněě aažž
10kr10kráát dennt denněě..
BRAUNBRAUN je upravený je upravený kodeinkodein, , úúččinky jako pinky jako přředchedcháázejzejííccíí
ZlatZlatáá ddáávkavka –– aplikace velkaplikace velkéé ddáávky, ktervky, kteráá zpzpůůsobsobíí smrtsmrt
(z(záámměěrnrněě, vra, vražžda)da)



PovzbuzujPovzbuzujíí k aktivitk aktivitěě, potla, potlaččujujíí úúnavu, sninavu, snižžujujíí
chuchuťť k jk jíídludlu
PervitinPervitin –– pernperníík, piko, pk, piko, pééččkoko
Výroba z lVýroba z léékkůů, , ččeskeskáá specialitaspecialita
ZpZpůůsobuje sobuje stihomstihomáániinii
KokainKokain -- koks, pkoks, půůvodnvodněě poupoužžíívváán Indin Indiáány        ny        
v Jiv Jižžnníí Americe Americe 
ZvyZvyššuje sexuuje sexuáálnlníí apetitapetit
VyuVyužžíívváán pasn pasáákyky
ExtExtáázeze –– tanetaneččnníí drogadroga
ZpZpůůsobuje dehydrataci, riziko srdesobuje dehydrataci, riziko srdeččnníího ho 
selhselháánníí

StimulaStimulaččnníí drogydrogy



HalucinogennHalucinogenníí drogydrogy

Mnoho lMnoho láátek je ptek je přříírodnrodníích i syntetických ch i syntetických 

ZpZpůůsobujsobujíí halucinacehalucinace

LSDLSD –– lysergamidlysergamid

ZpZpůůsobuje latentnsobuje latentníí psychpsychóózuzu

LysohlLysohláávkavka ččeskeskáá

PouPoužžíívváá se k jse k jíídlu, smadlu, smažženice, suenice, sušíší sese
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