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Souhrn
Ve svém piispévku se autor zabývá vysvétlenfm forem, účinkú , n e bezpe čí a zvláštních rizik
púsobeni vybraných druhú drog na osobnost človéka . Rozsah práce je sousti'edé n na
nejznáméjší drogy. V závéru se autor zmiňuje o léčive c h a jejich zneužíváni, n e be zpečí a účinku
na integritu človéka a jeho chování. Cílem pi'íspévku je upozornit na známá úskalí ph hod nocení vlivu omamných a psychotropních látek a léčiv na osobnost č lovéka s dúrazem na neustál e
se opakující pi'ednáškovou činnost odborníkú k této problemati ce. Za tímto ú če l e m autor zpracoval návrh tabulek, jež by mély pomoci k lepšímu pochopení celé problematiky a pi'ehl ednou
formou pomoci jako podklad k prednáškové činnosti.
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Hejda, J.: THE INFLUENCE OF DRUGS ON PERSONALITY
OF MAN
Summary
The article of this author deals with the explanation of form efTects, dangers and specifi c
risks influencing of picked sorts of drugs on the personality. The extent of his work is conce ntrated on the most known dru gs. At the end the author mentions medicaments and use of th ese, danger and efTect on integrity of a man and on his behaviour.
The aim of this article is to bring attention to known problems if the efTe ct of dazing and
psychotrop matters and medicaments on the personality is evoluated, with th e emphasis on th e
all time repeating (recuring) lecture work of specialists that is related to this problems.
The project of tables was worked by the author in order. It should help us better understand the whole problem and as the basis for lecture work on the basis of well - arra nged form .
Key w o r ds: Forms - influence - danger - risks - dependence - drugs - medi cam ents
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DomIÚvám se, že je nutné se stále zabývat problematikou drog v celém svém
kontextu a k této problematice se neustále vracet . Ve svém pnspevku se pokusím
seznámít čtenáre v širší rovine s jednotlivými nejčasteji užívanými drogami
omamných látek, tak jak se s ními setkáváme ve sdelovacích prostredcích, v odborné praxi lékaru, policie a jiných složek, orgánu a organízací, které se zabývají
drogovým problémem.
V pnprave na prednášky, které bychom meli jako odborIÚci neustále opakovat,
doporuč uji vycházet z tabulek, které by mely být vodítkem pn vysvetlováIÚ jednotlivých okruhu rešeného problému. Základem charakteristiky drog pn výkladu jsou,
podle mého názoru, predevším tabulky, které zarazují omamné látky do jednotlivých skupin a jejichž množstvi je mimorádné . Tyto tabulky jsem nekolikrát v praxi pri prednášce vyzkoušel a mohu nci, že byly prijímány verejností jako velmi
vhodný doplnek k obsahu prednášeného textu.
Konopí
Marihuana
grass tráva

Hašišový olej
koncentr át z konope

Hašiš
shit

Halucinogeny

Konopí
Formy:

Účinek:

Závislost:

Nebezpečí :

Rizika:
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- Marihuana - sušené, roze mleté a živici obsahující části rostliny indického konopí .
- Hašiš - od rostliny separovaná živice, vetšinou lisované plátky, které
mohou mit barvu od zelené, pres červenou až po hnedou a černou .
- Hašišový olej tmavozelená nebo tmavohnedá až černá olejovitá a lepkavá tekutina .
- Podstatné zvýšení stupne VIÚmavosti, predevším VIÚmáIÚ barev
a tónu;
- ovlivnený zpusob myšleIÚ;
- halucinace .
- Nebezpečí vzníku psychických závislostí;
- po opadnutí účinku drogy jsou popisovány symptomy jako napr. podráždenost, neklid a poruchy spánku.
- Snížení psychické aktivity, pokles v sociálním žebnčku;
- sní žení komuníkační schopnosti, vzník pocitu strachu, po delším požívání snížená schopnost rozhodování, težší schopnost koncentrace;
- ústup racionálního myšlení - nebezpečí vzníku prohloubení do té doby latentních dušeVIÚch poruch;
- oslabení imunítního systému;
- nejsou vyloučené aní poškození plic, sterilita a degeneratiVIÚ projevy
v chromozomech.
- Chybná jednání (poruchy v jednání) zapnčinená smyslovými vidinami a to po opadnutí účinku drogy (THC), což mlÍ.Že v tele trvat i nekolik dní;
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- možnost vzniku "flash back" - viz terminologický prehled;
- možnost ztráty zábran vliči "tvrdým drogám";
- možné depresivní stavy se samovr ažednými choutkami .
Syntetické drogy
(základem jsou chemické látky)

I

I
Nelegálne vyrobená
léčiva, napr.
Methagualon
Fenetyllin
"Tabs, Tabes, Cappys
! silne utlumující

Vysvetlivky:

Amfetamin
Metamfetamin
CPervitin)

I
"Pilulky štestí
"Extáze
"Adam a Eva

I

I

Jiné druhy
LSD+
Meskalin+

"Speed
podpiLme stim.

aneb. hal.

halucinogenní

* slangový výraz
+ v minulosti rostlinného pil vodu
! úči nky
Syntetické drogy

často mající formu želatinových kap slí, nebo
jsou balené do malých obálek;
- roZŤedené na rúzných nosičích (papírcích s rúzným označenim);
- zndkave se vyskytují ve forme tabletek .
Účinek:
- Velmi rozdílný, často je nepredvidatelný;
- podle obsahující látky od povzbuzujícího účinku pres euforii, haluci·
nace až po tlumící účinek.
Závislost: - Velmi silná psychická závislost .
Nebezpečí: - Euforie múže prejít k stavum deprese, pocit um, že je osoba proná sle·
dovaná;
- odbouráni jakýchkoliv zábran, prehnaný pocit sebeji stoty;
- chybné posuzováni situací;
- oslabená komunikace s okolím;
- absence potreby spánku i pres všeobecné projevy únavy;
- schizofrenické a paranoidni stavy;
- chyby ve vnimáni optických a akustických podnetu;
- bloková ni funkcí centrálrúho nervového systému, dýchací potí že ;
- vydešený pohled, ztuhnuté svalstvo.
Obzvlášť
- Stupeň čistotyasložerú drogy je velkou neznámou;
velké riziko:- nepredvídateiný účinek drogy, jeho intenzita, vedlej ší úč inky a délka
trvárú;
- nejčastejší nabídnutou syntetickou drogou je amfetamin (speed) . PUsobí povzbudive, bývá zneužíván ke stupňovárú výkonu, což má konzumentovi pomáh at k vet ší pnzpusobivosti v živote, s polečno s ti, která vyžaduje vysoké výkony. Rychlý návyk na drogu vede k trvalému
užívárú spojenému s už uvedenými riziky;

Formy:

- Bílý až béžový prášek,

59

HEJDA J. / VLIV VYBRANÝCH DRUHÚ OMAMNÝCH LÁTEK NA
OSOBNOST ČLOvEKA
- v dusledku experimentování dochází k vzníku úplne nových chemických struktur, které mohou zapnčinit poškození na zdraví nebo dokonce smrt;
- smrtící dávka je nekdy jen pár mikrogramu;
- každý konzument je pokusným králikem.

LSD
- Účinná látka (bílý až béžový prášek) zpracovaná do formy tabletek,
nebo rozpuštená v želatine, která se po vytvrdnutí dá krájet;
- nebo účinná látka je v určité koncentraci rozpuštená ve vode, která je
nakapaná na nosič (savý papír).
Účinek:
- Silné halucinace, zmena schopnosti vnímání, tóny jsou cítené, barvy
mají chute;
- zmeny vedomi a schopnosti orientace, zvýšená citlivost na preludy;
- intenzivnejší prožívání pocitu (kladných i záporných).
Závislost: - Silná psychícká závislost .
Nebezpečí : - Dobrá nálada často bývá stndaná s depresí;
- stavy strachu, stihomam, mohou se vyskytnout duševní poruchy;
- poruchy v jednání (sebevražedné pokusy);
- snížení možnosti komuníkace;
- ješte týdny a mesíce po posledním požití se mohou vyskytnout falešné vjemy a nesprávné hodnocení reality;
- chronické užívání mení osobnost závislého;
- pretrvávající psychícké poruchy po dlouhém užívání;
Obzvlášť
- pri opojení z LSD se zesiluje duševní aktivita, pn oslabování účinku
velké riziko: drogy mÍlŽe dojít k tzv. "horror-trip" (viz prehled slangových výrazu) .
Zvlášť výrazné jsou stavy strachu, které mohou trvat i nekolik hodin.
- V minulosti se častokrát vyskyti pnpad, že konzument um byly pod
názvem LSD prodávány úplne jiné chemické substance, které zapnči
nily težké otravy.
- Ješte týdny a me síce po poslední dávce LSD mÍlŽe náhle vzniknout
tzv. "flash-back" - vracející se blesk - opojení, pnčemž mÍlŽe být doprovázen stavy strachu, stihomamem a halucinacemi. Osoby, které
to prožily uvedli, že často stály pred myšlenkou začínající duševní
choroby, která by mohla mit za následek i sebevražedné jednání. Protože vzpominaný "flash-back" mÍlŽe vzniknout neočekávane, vzniká
nebezpečí, že prekvapí v nejneočekávanejším momentu, napr. pn jízde autem (což mÍlŽe ohrozit i nezúčastnené osoby).

Formy:

Kokain / crack
Formy:
Účinek :

60

K - Bílý, krystalový prášek;
C - žlutobí1é kousky;
K - jako u podpurných, aktivizujících prostredku oslabení citlivosti vUči chladu, hladu, žízni a únave;
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Závislost:

Nebezpečí:

Obzvlášť

velké
riziko:

C - zážitek z intenzivneji vIÚmaných pocit ú, které mohou být tak silné, že je potiebné užít utišující prostiedky (léky nebo dokonce heroin);
- prehnaná potreba po vypráveIÚ, pohybu - prudké nárazové opojeIÚ',
- Silná euforie.
K - Obzvlášť silná psychická závislost, která múže vzniknout už po
krátkém čase .
C - Obzvlášť silná psychická závislost, která múže vzniknout už po
krátkém čase .
K - ZmizeIÚ zábran;
- pocity strachu, sklon k agresivIÚmu jednáIÚ a k jednáIÚ sebevražednému;
- po odezneIÚ krátce trvajícího euforického stavu jsou možné poruchy vedomi;
- oslabená komurúkace;
- dlouhodobý konzum vede nejprve k nechutenstvi, k absenci spánku, pozdeji k duševIÚ narušenosti , težkým depresí m, halucinacím
a k stihomamu.
C - Konečné stadium: úplný telesný úpadek, který múže končit smrtí;
- podobne jako u kokainu, avšak výrazneji ;
- stavy bezradnosti a zmatenosti;
- poruchy komurúkace .
K - Vícekrát byly zaznamenány prípady, kdy byl a misto kokainu podaná konzumentovi smeska kokainu a heroinu (tzv. speed- ball) ,
čímž bez vedomi osoby vzniká sekundárne závislost na heroinu;
- pn predávkováIÚ: ochromeIÚ dýchacích cest, s rdečIÚ slabost končící smrtí;
- pocit potreby zvyšovat dávky;
- težké poškozeIÚ mozku, tzv. paralýza.
C - ph delším konzumováIÚ je nebezpečí úplného vyčerpáIÚ;
- zúžeIÚ cév - následek infarkt;
- nebezpečí krváceIÚ do mozku;
- poškozeIÚ plic;
- paranoidIÚ nebo schizofrenii podobné stavy.

Koka
Kokainové listy
I

I

Kokainová pasta

I

I

I
Kokain
koncentrát z koky

J
Crack

I

I
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Opiáty
(získ avané z rostlin máku)
Morfium

Opiový tabák
morfin . základ
Heroin No. II.
Heroinový základ

Heroin No. III.
Hongkong-rocks

(~Roc1ts ,

Ejč,

Heroin No. IV.
BI. až Str. Výcb.

Ju,t1t~)

!Utl u mují c í , eufo r ie!

Vysve tl ivky : .. sla ngový výra z
ú či nky

Heroin
- Bílý až béžovohnedý prášek (u heroinu No 3. zrnkovitý jako instant ni čaj ) .
- Upokojující, zčásti uspávací, silne tlumící bolesti. Nepokoj a strach
Účinek:
jsou omezené;
- u nekterých osob mUže naproti tomu heroin už jen v malých dávkách
vyvolat stavy nepokoje, strachu a nevole;
- v opojeni heroinu se človek cítí uvolnene a blažene. Pocit sebevedomí
je vystupňovaný až prehnane, což mUže zapnčinit nesprávné posouzeni konkrétnich situací;
- smyslové vnimáni vypovídá poslušnost .
Závislost: - Silná psychícká a fyzická závislost vzniká už ve velmi krátkém čase
(nezávisí na zpusobu užíváni, což znamená, že i šňupáni heroinu vede ke vzniku závislosti).
Ne b ezp ečí:
- Výk onnost upadá spolu se schopností koncentrace;
- v pnpade absence další dávky se projeví silné známky deprese, která provází miznoucí účinek heroinu, jako napr. nepokoj, nervozita,
nespavost, zimnice, silné poceni, zvraceni, kreče, silné bolesti;
- závislý je citlivý na vzruchy, je agresivni a egocentrický. Volni stránka života je velmi oslabená a orientovaná jen na získáni heroinu;
- pocit sociálnich povinností je nestáiý;
- kvUli silné závislosti je postižený schopný všeho jen aby se dostal
k potrebné dávce h eroinu;
- po dlouhodobém užíváni nastupuje pocit ztráty sebeduvery, poruchy
zažívacího traktu, s následným úplným telesným úpadkem.
Obzvlášť
- pn intravenózni aplikaci drog se zvyšuje nebezpečí prenosu choroby
velké riziko: AIDS, vredových onemocneni, žloutenky a pohlavnich chorob, což
ostatne hrozí ve všech pnpadech intravenózni aplikace;
- pn predávkováni: ochromeni dýchacích cest nebo srde čni slabost,
kte rá m Uže vést až k smrti;

Formy:
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- heroin je zpravidla michaný s jinýmí látkami . Konzument tedy nik·
dy nemá jistotu, které chemické substance byly dealerovi právé
k dispozici . Mezi jinými se mohou vyskytnout pnpady, kdy nebylo
použit o žádných lát ek ke smicháni, což zapnčinilo smrt konzumenta
z predávkováni.

Zneužívání

léčiv

Je nutné konstatovat, že je treba, abychom se opakované vraceli také k proble·
matice zneužívání léčiv, neboť tato problematika je vsoučasné dobé velmi často
opomijena, predevším snad proto, že problémem se dlouhodobé stává zneužívání
omamných a psychotropních látek a jedu. Tento pnspévek zdurazňuje potrebu vé·
novat se léčiviun, které nejsou v pravém smyslu slova drogami , ale v oblasti návyku
a závislostí hrají podobnou roli . V úvahu jsem vzal hlediska zneužívání léčiv, které
má dlouhou historii a má také bezprostrední souvislost s drogami. Domnívám se,
že do dané problematiky léčiva patn pro možnou závislost, a proto se na tomto
misté zminím právé o nich .

Návyková

léčiva

Rozvinutý farmaceutický prumysl dodává do distribuční síté značný počet preparátu obsahujících látky vyvolávající závislost. Nadmérné zneužívání téchto léku
je z dlouhodobého hlediska jev značné rozšírený mezi toxikomany. Jsou zneužívána
analgetika, hypnotika, sedativa, antiastmatika, antidepresiva, antipyretika, barbituráty, benzodiazepiny a další druhy léčiv.
Léčiva jsou získávána jednak legální koupí , na lékarský predpi s nebo trestnou
činností, zejména padéláním receptu, vloupáním do lékáren a zdravotnických
zanzení, krádežemi zdravotnickým personálern, krádežemi ve firmách, které se
zabývají výrobou a distribucí léčiv .
Nejčastéji jsou zneužívána léčiva s vyšším obsahem kodeinu, buď v puvodním
stavu (per os), často však v kombinaci s alkoholickými nápoji, jednak jako vhodný
roztok formou injekční aplikace do žil a svalu. Nejnebezpečnéj ším zpusobem
zneužívání je nedovolená výroba narkotik v domácích laboratonch z léčiv na bázi
kodeinu (tzv. braun - dihydrokodein) a na bázi efedrinu (tzv. pervitin - metamfetamin) . Oba preparáty jsou co do účinnosti srovnatelné s heroinem ve všech účincích
a i v závislosti na nich (Bundeskriminalamt, 1992).

Formy,
Formy:

Účinek :

účinek,

závislost a

nebezpečí

zneužívání

léčiv

- Jde o léky na recept i volné prodávané;
- utišující, uklidňující, uspávající, ale i aktivizační (mezi jinými i léky
snižující chuť k jídlu apod .);
- také léky určené proti kašli mohou pn predávkování vyvolávat stavy
podobné opojení.
- Podle účinku léku, od tlumícího až po aktivizující, pn predávkování
se mohou vyskytnout prekvapující účinky, napr. uspávací prášky mohou vyvolat silné stavy opojení .
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Závislost:

Nebezpečí:

- V úvahu je treba brát i možnou psychickou závislost, která by mohla
být podminena osobností a užívaným lékem a mohla by být velmi silna;
- možná je i značná fyzická závislost.
- Snížená schopnost reagovat a soustredit se;
- všeobecná otupelost;
- depresivní stavy a preludy;
- nepokoj , poruchy spánku, tres, nebezpečí kolapsu, poruchy vedomi,
epileptické záchvaty;
- pn dlouhodobém užívání poruchy jater, srdce, krevního obehu, zažívacího traktu;
- možnost selhání srdečního a krevního obehu pn dlouhodobém užívá-

ní;
- v souvislosti se ztrátou vedomi múže v dusledku vdechnutí zvratku
nastat smrt udušením.
ObzvláSiní - V kombinaci salkoholem muže dojít k podstatnému zvýšení účinku;
rizika :
- zneužívání léčiv detmi a mladistvými je múže pnvést ke konzumu
drog;
- kdo užije uspávací lék, potrebuje častokrát použít lék opačného účin
ku, aby se dostal opet do "formy", což vyvolává psychické napetí podmiňující opet užití ukli d ňujícího prostredku;
- dochází i k paralelnímu užívání léčiva drog, pnčeffiŽ vzníká tzv. dvojitá závislost;
- pn kombinacích hašiše a LSD s léky je postup k tvrdým drogám nejpravdepodobnejší .
Ve své práci jsem se snažil postihnout alespoň základní druhy omamných lát ek
se všemi jejich nebezpečnými stránkami, které pusobí na jedince v dobe jeho závislosti na uvedených drogách. Domnívám se, že je treba se do budoucna zabývat touto
problematikou ješte houževnateji a prezentovat zkušenosti a zjištení do materiálu,
které by pomohly k prevenci i represi v oblasti rešení d rogového problému. Podle
mého zjištení existuje sice mnoho tzv. preventivních materiálu, ale málo takových,
kde by si i rodiče i deti mohli prečíst, co je vlastne čeká, pokud budou drogy "brát".
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