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DROGA PŘÍZNAKY ÚČINKY RIZIKA 

 

MARIHUANA, 
HAŠIŠ 

Produkt rostliny 
cannabis sativa. 
Způsob užití: 
nejčastěji 
kouření, různé 
odvary, saláty, 
v případě hašiše 
cukrovinky. 

Nepřirozená veselost, 
rozjařenost, rozšířené zornice, 
zarudlé oči, zrychlený puls, 
výrazně zvýšená chuť k jídlu, 
pot páchne po spáleném  listí 
nebo trávě. 

Velmi odlišné podle obsahu 
účinné látky, kterou je 
tetrahydrocannabinol (THC), 
od mírné euforie až po 
halucinace, nejčastěji 
zrakové. 

Zhoršení koordinace, 
postřehu, prodloužení 
reakčního času (riziko 
dopravních nehod), úzkost 
a přeludy, možné 
psychologické změny. 

 
HEROIN, 
MORFIN 

Prášek od bílé až 
po hnědou barvu 
Způsob užití: 
nejčastěji 
nitrožilní 
aplikace, 
kouření, 
vdechování 
výparů. 

Stav omámení, poruchy 
koordinace, zpomalené reakce, 
zúžení zornic, ospalost, stopy 
vpichů na různých částech těla, 
bledá kůže. 

Celkový duševní a tělesný 
útlum, zklidnění, uvolnění, 
snížení nebo odstranění 
bolesti. 

Možnost předávkování 
končící smrtí, rychlý vznik 
psychické a fyzické 
závislosti, poškození 
organismu,  riziko infekce 
HIV-AIDS, hepatitidy, 
ztráta zájmů, kriminální 
jednání. 

 
PERVITIN, 
(metamfetamin) 
Droga české 
výroby ve formě 
krystalické látky.
Způsob užití: 
nitrožilní 
aplikace, 
kouření, šňupání.

Pocení, sucho v ústech, zvýšený 
krevní tlak, euforie, rozšířené 
zornice, poškození nosní 
přepážky, chronický výtok z 
nosu. 

Tělesná i duševní stimulace, 
zvýšení bdělosti, odstranění 
únavy, potřeba překotné 
činnosti, neklid, svědění, 
náladovost, agresivita, po 
odeznění účinku hlad, 
vyčerpání, deprese. 

Vznik výrazné psychické 
závislosti,  (nedochází ke 
zvyšování dávek, ale 
droga je užívána častěji) 
pocity pronásledování, 
halucinace, poruchy 
paměti, infekce při 
nitrožilních aplikacích. 

 

 

KOKAIN 
Vyskytuje se 
v krystalické 
práškové formě. 
Způsob užití: 
šňupání, kouření, 

Pocení, sucho v ústech, zvýšený 
krevní tlak, euforie, rozšířené 
zornice, poškození nosní 
přepážky. 

Tělesná i duševní stimulace, 
zvýšení bdělosti, odstranění 
únavy, potřeba překotné 
činnosti, neklid, svědění, 
náladovost, agresivita. 

Vznik výrazné psychické 
závislosti, pocity 
pronásledování, 
halucinace, poruchy 
paměti. 

 
TĚKAVÉ 
LÁTKY 

Různé chemické 
látky, 
rozpouštědla, 
toluen, plyn do 
zapalovačů, 
rajský plyn (oxid 
dusný). 
Způsob užití: 
vdechováním 
výparů nebo 
samotného plynu

Chemický zápach z úst, dechu, 
oblečení, zasněnost, opilé 
vzezření, rozšířené zornice, 
zarudlé oči, vyrážka v okolí úst 
nosu, stopy chemikálií na rukou 
či oděvu.  

Psychický útlum, obluzenost, 
spavost, poruchy vnímání, 
agresivní chování. 

Největším rizikem je 
možnost předávkování 
s následnou těžkou 
otravou. Poruchy jater, 
mozku, plic, krve. 
Zhoršení paměti, zvýšená 
únava, psychická 
závislost. 

 
 

 
 


