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Druhy drog:

Prvně, než začneme mluvit o narkomanech, si musíme něco říct o tom, 

co berou...



Pervitin:

Snad nejčastější  drogou v Čechách je metamfetamin, také nazývané párno, pervitin, 

piko nebo čeko. Je to uměle vyrobená chemikálie. Jsou to krystaly.

Pervitin je stimulační droga. Jeho účinky jsou např. zvýšené ego, nával energie, silná 

euforie, zvýšená fyzická aktivita atd. Podává se buď nitrožilně, nebo se hulí, šňupě.

Na pervitinu vzniká silná závislost hlavně kvůli: ....



Heroin:

Heroin je opioid, který je zároveň stimulant…

Vyrábí se z nezralých makových hlav, respektive z mlíčka. Heroin se buď podává 

nitrožilně, nebo se šňupe. Heroin je v čisté formě bílý prášek.

Je silně návykový a na jeho užívání po celém světě umírá 10 tisíc lidí ročně



Další druhy drog:

Cannabinoidy: hašiš, marihuana

Halucinogeny: LSD, lysohlávky, extáze

Opiáty: Heroin, morfin

Stimulanty: Pervitin, amfetaminy, kokain 

Rozpouštědla: Toluen, chloroform

A spoustu dalších...



Narkomani:

V České republice je velký problém s uživateli tvrdých drog. (Lidem, kteří jsou závislí na 

tvrdých drogách, říkáme narkomani nebo toxikomani)

V roce 2002 bylo v Čechách okolo 32 tisíc narkomanů, dnes v roce 2021 mluvíme už o 

47-48 tisících narkomanů.

Proč se tohle číslo tak zvedá? Proč lidi začínají užívat drogy ? Na to si odpovíme v téhle 

prezentaci….



Dostupnost drog v Čechách:

Dalším problémem je dostupnost drog v Čechách.

V Česku si např. můžete sehnat pervitin nebo jakoukoliv jinou drogu stejně

jednoduše, jako kdybyste šli do obchodu pro chleba…

Prodej drog v Česku za poslední dobu hodně stoupl, např. jenom když se jdete projít 

po Praze - třeba po Václavském náměstí - na půl hodiny, klidně vás zastaví několik 

dealerů jestli nechcete nějaký drogy. Každý dealer prodává něco jiného.

Tihle dealeři nejčastěji prodávají drogy turistům za vyšší ceny a v menším množství.



Děti a drogy:

Kvůli snadné dostupnosti drog v Česku stoupá také číslo dětských narkomanů.

Děti si na drogách tvoří jednodušeji silné závislosti než dospělí.

Děti jsou také častým terčem dealerů, protože když si dítě např.  utvoří závislost na bonbonech 

v kterých je např. MDMA, tak si utvoří, tak silnou závislost, že se jí nemůže zbavit. 

Tohle většinou platí pro menší děti. Starší děti většinou drogy naschvál vyhledávají  a kvůli 

snadné dostupnosti drogu skoro vždy seženou. 

Tyhle děti se dělí na dvě skupiny: jedna je ta, která bere drogy jen pro stavy euforie a chce si to 

užít, dokáže poznat, kdy přestat. A druhá, která drogy bere např. kvůli problémům v životě a chce 

si tím ulevit, u těhle dětí, ale i dospělých vzniká největší závislost.



Problémy s uživateli drog:

Hlavní problémy u narkomanů jsou většinou peníze.

Když berete např. pervitin, jehož cena za 1 g je okolo 5000 Kč a jedna dávka 

( podle uživatele ) je 0,1-0,3 g  a vy si dáváte dávky každý den, tak vás to 

dostane tak na dno, že skončíte na ulici, budete muset krást, abyste přežili a 

dostali svou každodenní dávku.

Díky těmhle problémům stoupá počet bezdomovců, krádeží, napadení atd.



Trh s drogami v Čechách:

Trh s drogami v Čechách za posledních několik let se skoro zdvojnásobil.

Stoupl jak počet uživatelů, tak vařičů, pěstitelů a překupníků drog.

Také se do Česka dostává hodně drog ze zahraničí – nejen z celé Evropy, ale i ze 

všech ostatních kontinentů. Drogy se sem dostávají jak pomocí pašeráků, tak i 

internetu např. pomocí Dark webu, kde si drogu můžete objednat stejně jednoduše 

jako KFC z Dámejídlo.



Konec

https://youtu.be/1LFqMotd4Lw


