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Úvod: 

Problematika omamných drog je stará jako lidstvo samo, ale v posledních letech se stává 
obtížně řešitelným celosvětovým problémem. Napomáhá tomu ztráta tradičních hodnot 
a často i ekonomická nejistota. To jsou základní faktory destabilizující společnost 
i jednotlivce, který někdy hledá východisko z krize užíváním drog. Zpočátku může zažívat 
příjemný stav, ale později se stává na droze závislý, fyzicky a duševně chátrá, a výjimkou 
není ani jeho smrt. 

Nedovolená výroba a držení omamných látek se všude považují za nebezpečné trestné činy. 
Na druhé straně se pěstování a obchod s omamnými drogami staly výnosnou činností, kterou 
se zabývají organizované gangy a mafie, a tak tento obchod s lidským utrpením stále roste 
a počet závislých na drogách stoupá. 

Jednou z cest drogové prevence je i dokonalé poznání jednotlivých drog, obsahových látek 
i jejich účinků. Týká se to především policejních specialistů, zdravotního personálu, učitelů 
a vychovatelů, ale i rodičů a mládeže, která bývá často nejvíce ohrožena. 

V této rubrice se zaměříme na stručný přehled nejvýznamnějších omamných rostlinných drog, 
s kterými se můžeme setkat ve svém okolí. Některé z nich rostou u nás, jiné bývají 
předmětem nelegálního obchodu, případně se s nimi setkáme při turistických výpravách do 
teplých oblastí Starého i Nového světa. 
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Betel 
 

Co je betelové sousto? Tento výraz označuje soubor řady komponentů, které se mohou lišit v závislosti na místě 
užívání. Základ však tvoří tři významné komponenty: 

Piper betle, pepřovník betelový, je jedním z asi 700 druhů pepřovníků   ze 
stejnojmenné čeledi Piperaceae, pepřovníkovitých. Je to stálezelená liána 
s polodřevnatými výhony dosahujícími délky 15 až 20 metrů. Listy má srdčité, 
ostře špičaté, temně zelené, na rubu s výraznými 7 až 9 žilkami. Květy jsou 
drobné, sestavené do válcovitých klasů, plod je bobule. Tento druh planě roste 
ve východní Indii a na Sundských ostrovech v deštných tropických lesích. 

 Areca catechu, areková palma, ze stejnojmenné čeledi Arecaceae, 
arekovitých, je tenká a až 20 metrů vysoká palma s rovným kmenem. Na 
vrcholu nese chochol dva až čtyři metry dlouhých lichozpeřených listů. 
Z jejich úžlabí vyrůstají asi 60 cm velké, rozvětvené květní palice, obsahující 
množství bělavých až nazelenalých vonných 
květů obojího pohlaví. Plod je 4 až 5 cm dlouhá 
peckovice vejcovitého tvaru, zlatožluté barvy. 
Pod hladkou pokožkou je silný vláknitý 
mezokarp a v tenké skořepině je uloženo 
nachově žilkované semeno, které je uvnitř bílé. 

To je známé jako arekový, “betelový” či “pinangový ořech”. Pochází 
pravděpodobně ze střední Malajsie, ale nyní se pěstuje po celé tropické Asii, ale 
také ve východní Africe. 

 
 

 
List palmy arekové  

Pepřovník betelový 
Piper betle 

 Uncaria gambir, gambirovník trpký, z čeledi 
Rubiaceae, mořenovitých, původem 
z Indomalajsie, je šplhavá liána se vstřícnými, 
krátce řapíkatými a vejčitými listy. Drobné květy 
pleťové barvy vyrůstají v kulovitých hlávkách 
v úžlabí listů. Plod je dvoupouzdrá tobolka 
obsahující větší počet křídlatých semen. 

 
Část květenství palmy 
arekové: 
a) samčí květ 
b) samičí květ 

(Areca catechu) 

Jaké jsou obsahové látky v betelovém soustu? Listy pepřovníku betelového 
obsahují vedle taninu a sacharidů také 0,7 až 2,6 procent silice, na jejímž 
složení se hlavně podílejí terpeny. Semena arekové palmy mají kromě lipidů, 
sacharidů a tříslovin rovněž směs alkaloidů, ze kterých byly izolovány čtyři 
báze - arekolin, arekaidin, guvacin a isoguvacin. Z lodyhy gambirovníku byl 
izolován hypotenzivní alkaloid gambirin, ale také isogambirdin, gambirtannin 
aj. 

Příprava betelového sousta. Vlastní betelové sousto se připravuje tak, že se na 
listy pepřovníku betelového obvykle dá vápno a dále se položí část semene 
arekové palmy, případně kousek kořene gambirovníku. Takto připravené 
komponenty se těsně zavinou do pepřovníkového listu , vloží do úst a sousto se 
intenzivně žvýká. 
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 Jaké jsou účinky betelového sousta? Účinek se projevuje zvýšenou tvorbou rudých 
slin, které požívači buď vyplivují nebo polykají. Při prvním žvýkání pociťují velmi 
nepříjemnou, ostrou ipalčivou chuť a dochází také ke stahování hrdla. Později se však 
v ústech dostavuje pocit nesmírně příjemné chuti. Umírněné žvýkání působí blahodárně 
tím, že upravuje látkovou výměnu, v tropech porušenou jednostrannou výživou. 
Přítomný arekolin navozuje dobrou náladu, rozveseluje, podněcuje myšlení, tiší  

 hlad a žízeň. Trvalé 
poškození organismu je 
nepatrné, rozhodně 
menší než po alkoholu 
nebo nikotinu, avšak 
závislost na užívání 
drogy je daleko silnější 
než u kuřáka. 

Závažnější je poškození 
ústní sliznice spojené s nadměrnou tvorbou 
zubního kamene a úplným zčernáním zubů. 
Často také dochází i k trvalému poškození 
chrupu, ale může pravděpodobně vést až ke 
vzniku karcinomu dutiny ústní. 

Plod palmy arekové 

Prodavač nabízí betelové listy na tržnici v Madrásu 
 Léčivé účinky betelového sousta. Doporučuje 

se ke zlepšení chuti k jídlu, při bronchitidě, jako projímadlo a proti cizopasníkům. Považuje se za dobré 
tonikum pro mozek, srdce a játra. V celé Asii panuje názor, že po žvýkání betelu sládne dech, mizí hnilobný 
zápach z úst, zvyšuje se slinění a zlepšuje se kvalita hlasu. 

 
 

Durman 
 Z historie. Halucinogenní účinky durmanu byly známy jak ve Starém, 
tak v Novém světě. Například v Evropě se užíval spolu s dalšími 
drogami k výrobě mastí pro čarodějnické sabaty. V Novém světě 
byl považován za posvátnou rostlinu, s níž směla zacházet pouze 
pověřená osoba. Některé indiánské kmeny využívaly durman také k tzv. 
iniciačním obřadům. 

Botanická charakteristika a rozšíření. Rod Datura, durman, je 
zastoupen asi 20 jednoletými až víceletými bylinami z čeledi 
Solanaceae, lilkovitých. Lodyhy jsou větvené, listy střídavé, 
jednoduché a krátce řapíkaté. Květy vyrůstají jednotlivě v úžlabí listů a 
jsou oboupohlavné a pětičetné. Plod je tobolka na bázi se zbytky 
kalicha, pukající čtyřmi chlopněmi nebo nepravidelně. Obsahuje velké 
množství drobných semen. Většina druhů pochází asi z Ameriky, ale 
původ durmanu není zcela jasný, neboť užívání bylo rozšířeno ve 
Starém i Novém světě. Dnes roste od tropů až do mírného pásu, včetně 
našich nejteplejších oblastí. U nás je nejznámější druh Datura 
stramonium, durman obecný, zvaný též “panenská okurka”. Je to 

jednoletá bylina s lodyhou lysou nebo pýřitou, přímou, větvenou a asi 0,5 až 1 m vysokou. Listy vejčité až 
eliptické, na bázi klínovité až mělce srdčité, špičaté a na okraji laločnatě zubaté. Kalich s nestejnými ušty, 
koruna 5 až 10 cm dlouhá, nálevkovitá, bílá nebo fialová. Tobolky vejcovité, 3 až 7 cm dlouhé, přímé, se čtyřmi 
chlopněmi, hustě chlupaté. 

 
 

Durman obecný 
Datura stramonium  

 4



Co jsou “andělské trubky”? V posledních letech se u nás staly velmi módními pokojovými rostlinami druhy 
rodu Brugmansia, např. Brugmansia suaveolens, známé spíše jako “andělské trubky”. Jsou velmi příbuzné 
durmanu a rostou planě v západní části Jižní Ameriky. Rostliny keřovitého charakteru dorůstají výšky až 9 
metrů. Listy mají zpravidla podlouhle eliptické, velké a často chlupaté. Různě zbarvené květy jsou trubkovité 
a dlouhé až 25 cm. Dužnaté plody nazelenalé barvy obsahují hranatá, tmavá semena. 

Jaké jsou obsahové látky? Obsahové látky jsou typické pro celou čeleď lilkovitých, neboť obsahují alkaloidy 
tropanové řady, tj. L-hyoscyamin, atropin a především skopolamin. Již jeho nepatrné množství skopolaminu 
může způsobovat psychickou tupost či spánek, 
nebo naopak značnou pohotovost a sdílnost. 
S úspěchem se využívá při kinetózách, mořské 
nemoci a nevolnosti na cestách. 

Porost durmanu obecného 

Způsoby užití. Jak jsme se již zmínili, ve 
středověké Evropě byl durman důležitou součástí 
čarodějných lektvarů, mastí, ale i “nápojů 
lásky” a tzv. vykuřovadel. V řadě míst Asie platí 
rozemletý prášek ze semen za významné 
afrodiziakum a přidává se do vína i cigaret. V 
Tanzanii jej přidávají do piva “pombe”, aby zvýšil 
jeho opojný účinek. Také u Indiánů, např. Aztéků, 
patří durman mezi posvátné halucinogeny a 
z různých částí rostliny připravují opojný nápoj. 

Má durman léčivé účinky? Durman patří také mezi léčivé rostliny, ale s ohledem na jeho jedovatost je 
třeba maximální opatrnosti. Využití má především v tradiční asijské nebo americké medicíně. Například 
Indové používají durmanu při léčení horeček, nádorů, kožních i nervových onemocnění a průjmu. Odvar 
z listů slouží při pohlavní nedostatečnosti, ale i při léčení bronchiálního astmatu. 

 

Kata jedlá 
 

Z historie katy jedlé. Kata má na Arabském poloostrově a ve východní 
Africe svoji dlouhou historii, neboť muslimům nahrazuje alkohol, který 
mají zakázáno pít. Korán jim naopak umožňuje, aby užívali byliny, které 
jsou léčivé nebo pro jejich organismus nějak užitečné. Žvýkání katy je však 
v některých zemích, hlavně v Jemenu a Somálsku, velkým společenským i 
ekonomickým problémem, který je ale za současné situace neřešitelný. 

 

Botanický popis katy jedlé. Catha edulis, kata jedlá, z čeledi 
Celastraceae, jesencovitých, je stálezelený keř nebo nízký strom dorůstající 
výšky 2 až 5 metrů. Listy má vstřícné i střídavé, krátce řapíkaté, s čepelí 
široce eliptickou, tupou a na okrajích vroubkovaně pilovitou. V úžlabí listů 
vyrůstají chudé vrcholíky květů, které mají pětilaločný kalich a stejný počet 
korunních plátků. Plod je podlouhlá tobolka, po dozrání pukající třemi  
chlopněmi. 

Jaký je původ a rozšíření katy jedlé. Pochází pravděpodobně z hor jižní 
Etiopie, kde roste planě na sopečných, propustných půdách v chladnějších a 
vlhkých údolích, která se nacházejí až v nadmořských výškách 900 až 2400 
metrů. Dnes je rozšířena v oblastech rozkládajících se mezi jižní  

 
Kata jedlá 

Catha edulis 
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Afrikou a Turkestánem, ale pěstování ve velkém se omezilo na jihozápadní 
Arábii, severovýchodní a východní Afriku, a to zpravidla 900 až 1200 metrů nad 
mořem. Významnější spotřeba se však týká především Jemenu, kde podle odhadu 
plocha osázená katou dosahuje až 20 procent obhospodařované půdy. 

 

Technologie pěstování. Pěstuje se na plantážích nebo roste i zplaněle, často spolu 
s kávovníky. V praxi se množí především vegetativně, a to řízkováním nebo 
hřížením. Na plantážích se rostliny v mládí zastiňují, později se pěstují na přímém 
slunci. První sklizeň drogy probíhá třetí až čtvrtý rok po vysazení keřů. Sklízí se 
pravidelně po dobu 10 až 15 let, kdy se provádí zmlazování keřů seříznutím u země. 

Chemické složení katy. Listy katy jedlé obsahují pestrý soubor doprovodných látek, 
jako je cukr dulcit, třísloviny latex, vosk a určité množství silice, která 
droze propůjčuje příjemnou chuť a vůni. Toxikologicky významný je 
především obsah alkaloidů. Nejdříve byl objeven cathin (D-
norpseudoefedrin), později L-cathinon, který má stimulační účinky 
srovnatelné s amfetaminem. Z dalších alkaloidů je to celá skupina látek, 
které se souhrnně nazývají catheduliny. 

Část plodu katy jedlé 

Jaké jsou účinky katy? V menším množství vyvolává vzrušení, 
projevující se pocitem radosti a dobré nálady, významným zvýšením 
životní energie, útlumem pocitu hladu a ospalosti. Při vyšších dávkách 
drogy je člověk družnější a hovornější, ale u chronických uživatelů se 
naopak projevuje apatie, neschopnost koncentrace a jakéhokoliv 
výkonu. Nadměrná konzumace se může projevovat i zvýšenou 
agresivitou a psychózami, dlouhodobé požívání pak vede k vážným 
fyziologickým poruchám, jako jsou ochablost celkové látkové výměny, 
halucinace, změny srdeční činnosti a impotence. 

Jak se droga užívá? Drogou jsou mladé, křehké, zelenobílé až načervenalé výhonky a mladé listy, které se 
žvýkají. V některých zemích, 
například v Jemenu, se kata žvýká 
buď individuálně, nebo ve společnosti 
a v Somálsku vznikly k tomuto účelu 
dokonce tzv. katové domy (madžlís). 
Z jiných způsobů užití je třeba 
uvést nálev známý jako somálský 
čaj, v Etiopii se listy zpracovávají 
s medem na “medové těsto” nebo 
“medové víno”, jinde se vyrábějí 
i alkoholické nápoje. Staří lidé, kteří 
již katu nemohou žvýkat, ji používají 
práškovanou a rozpuštěnou ve 
sladkém mléce, nebo ji přidávají do 
cukrovinek. V některých částech 
Arábie se kouří sušené listy spolu 
s tabákem. Kata jedlá se zatím 
v místech rozšíření legálně pěstuje i 
prodává a boj proti “katomanii” je 
málo úspěšný. Již počátkem 60. let 
tohoto století navrhovala Komise 

OSN pro omamné jedy, aby byla kata pod mezinárodní kontrolou, což se však dosud nestalo. 

 

Muž přenáší svazek katy na tržišti v jemenském Harare. Jemen 
patří k zemím s největší spotřebou této rostlinné drogy. 

Kata jedlá - větvička s listy 
a poupaty (a) a větvička s plody 
(b). 
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Kawa 
Z historie. Za objev tohoto druhu vděčíme britskému mořeplavci Jamesi Cookovi. Pití kawy, jak se pepřovník 

opojný také nazývá, je již po staletí součástí polynéského života a 
kultury od Havaje až po Novou Guineu. Obřady pití kawy jsou však 
známy především z ostrova Fidži. 

 

 

Morfologická charakteristika kawy. Piper methysticum, pepřovník 
opojný, je příbuzný s pepřovníkem betelovým a patří do čeledi 
Piperaceae, pepřovníkovitých. Keř je 2,5 až 6 metrů vysoký se 
vzpřímenými, dužnatými výhonky, vyrůstajícími z tlustého kořene. 
Listy má nepravidelně srdčité, tupě špičaté, na rubu plstnaté. 
Květenství je klas 5 až 7 cm dlouhý, plod přisedlá bobule. 

Pepřovník opojný je asi domácí v západní a jihozápadní Polynésii, 
odkud se rozšířil do okolních oblastí. Dnes se vyskytuje v různých 
oblastech Melanésie, včetně Nové Guineje, Šalamounových ostrovů, 
Fidži a Vanuatu, dále po celé Polynésii, s výjimkou Velikonočních 
ostrovů i Rapy a velmi vzácně v Mikronésii v Ponape. V Melanésii se 
pije kawa pouze v určitých oblastech, což je možno vysvětlit užíváním 
betelu. Všeobecně totiž platí, že tam, kde pijí kawu, neznají žvýkání 
betelu a naopak. 

 
Kokainovník pravý 
Erythroxylum coca 

Účinné látky. Většina známých sloučenin má za základ piperidin, 
pyrrolidin nebo isobutamin. Nejvýznamnější je však pipermethystin, 
který tvoří v nadzemní části dominantní složku (0,17 procenta), zatímco 
v kořenech je obsah nižší. Dalšími látkami jsou tzv. kawa-laktony a 
také chalkony. 

 
Pepřovník opojný 
Piper methysticum 

Jak se projevuje užívání kawy. Nápoj připravený z kořene uvedeného pepřovníku se užívá pro svoje opojné a 
euforické účinky. Nejprve se dostavuje pocit únavy doprovázený zblednutím, po kterém následuje zlepšení 
nálady provázené pocitem opojení. Větší dávky tohoto nápoje navozují hluboký, dlouhotrvající spánek. 
Dlouhodobé užívání drogy vede u konzumenta ke ztrátám tělesné hmotnosti, k větší náchylnosti k chorobám a 
k poškození jater. 

Příprava kawového nápoje. K přípravě opojného obřadního nápoje s narkotickými účinky slouží kořeny nebo 
méně kvalitní stonky. Po očištění se rozkrájejí na malé kousky a potom se rozžvýkají, rozdrtí kameny nebo 
nastrouhají. Připravená drť se mísí s normální nebo kokosovou vodou a nechá v klidu. Po určité době se vyjme 
zkvašená kašovitá emulze z nádoby a vlije do hustého a jemného vaku z vláken kenafu, který slouží jako filtr. 
Tím se kapalina oddělí od pevné složky. Jinde se však pije nápoj zahuštěný bez filtrace. Zachycená přefiltrovaná 
tekutina se podává ve dřevěných nádobách, které jsou určeny pouze k tomuto účelu. Rozlévá se do skořápek 
z kokosových ořechů, ze kterých se pije. Nápoj má šedohnědou barvu jako bílá káva, vůni po šeříku, 
kořenitou, dráždivou a hořkou chuť se silně svíravými účinky, připomínajícími mýdlovou vodu. 

Má kawa léčivé účinky? V posledních letech si kawa získala velkou popularitu v západní Evropě i USA, kde se 
prodává v prášku nebo tabletách, ale je i součástí některých výrobků, např. ústních sprejů. Ukázalo se totiž, že 
kawa uvolňuje kosterní svalstvo, léčí bolesti hlavy, pomáhá při nespavosti a obezitě, ale snižuje i napětí a 
stres. Přitom nemá žádné vedlejší účinky a ani není návyková. 

 
 

 Koka 
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Z historie. Byli to především Inkové, kteří uctívali koku jako posvátnou rostlinu a věřili, že je sídlem Mamy 
Cocy, svůdné ženy, která jim může přinést požehnání. Koka pro ně byla darem bohů, který jim dodával sílu, 
utišoval hlad a pomáhal zapomenout na všechna strádání. Stav vyvolaný kokou sloužil podle nich ke spojení 
s duchy. Když Španělé dobyli oblast dnešního Peru a Bolívie, byli překvapeni stimulačními účinky koky. Dávali 
ji Indiánům, kteří byli nuceni velmi těžce pracovat. Koka totiž potlačovala chuť k jídlu a otupovala jejich 
smysly. 

Botanická charakteristika a rozšíření. Erythroxylum coca, 
kokainovník pravý či koka, patří do stejnojmenné čeledi. Je to keř nebo 
malý strom s prutovitými větvemi krytými červenohnědou borkou 
(odtud i staré české jméno “rudodřev”). Má podlouhlé až obkopinatě 
podlouhlé kožovité listy s charakteristickou žilnatinou. Drobné bělavé 
květy vyrůstají v chudokvětých svazečcích. Plod je podlouhle 
vejcovitá, asi 1 centimetr dlouhá jednosemenná peckovice, v době 
zralosti červená. Nažloutlé až světle hnědé vřetenovité semeno má 
velký endosperm. 

Kokainovník pravý pochází pravděpodobně z vlhkých pralesů na východních svazích bolívijských a 
peruánských And. I když největším producentem kokových listů je Jižní Amerika(Kolumbie, Peru, Bolívie a 
severozápadní Brazílie), pěstuje se 
omezeně i na Jávě, Srí Lance a 
v Austrálii. Pokusně se jako jednoletá 
kultura ověřovala dokonce i na 
černomořském pobřeží Kavkazu.  

Kokové plantáže. Plantáže koky, tzv. 
cocales, se nejčastěji 
zakládají na lesních 
mýtinách. Mladá rostliny 
vypěstované ze semen 
nebo řízků ve školkách, se 
přesazují do plantáží po 
dosažení výšky 30 až 50 
cm. Při pečlivém 
ošetřování dávají již za 1,5 
roku sklizeň prvních listů. Ve stáří tří let se trhají třikrát až čtyřikrát ročně, životnost plantáže je 
asi 20 let. Natrhané listy se opatrně suší, neboť nesmí přeschnout, ani zčernat. Správně 
usušená droga má vůni podobnou naší komonici a dává zelený odvar mdlé, trávovité chuti. 

Jaké jsou obsahové látky a jejich účinek? Jde o tropanové alkaloidy, kde je dominantním a 
také nejznámějším alkaloidem kokain. Jeho obsah činí zpravidla 90 procent z celkového 
množství 0,2 až 0,8 procenta bází tohoto typu. Pro praktické využití bývá kokain chemicky 
upraven na chlorid kokainia. Při prvním požití kokainu se neobjevují příjemné prožitky, ale 
naopak pocity srdeční slabosti, třes rukou, rozšíření zornic, bledost a mrazení. Teprve 
opakované požívání kokainu vede k vyvolání stavu euforie, projevující se pocitem 
blaženosti a spokojenosti. Kokainista je veselý, s příjemnými halucinacemi, ale také družný, 

což se projevuje snahou sdružovat se do kroužků. S oblibou svádějí k této toxikomanii i jiné osoby. Chronická 
otrava kokainem se projevuje psychózou s halucinacemi, tělesně kokainista hubne a chátrá. Při těžké otravě často 
umírá v důsledku ochrnutí dýchacího centra. 

 

Keř kokainovníku pravého 

Plod koky 
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Způsoby užití. Je třeba rozlišovat tradiční žvýkání listů koky 
a vlastní kokainizmus, tj. zhoubnou formu toxikomanie. 
Žvýkači, tzv. coqueros , tvoří početnou skupinu asi 10 
milionů lidí, převážně latinskoamerických domorodců. Mírné 
požívání kokainu ve formě žvýkání povzbuzuje tělesnou 
sílu a odstraňuje pocit hladu a žízně. Kokové listy se totiž v 
tomto případě žvýkají spolu s páleným vápnem či alkalickým 
rostlinným popelem, čímž se kokain zmýdelní a nepůsobí tak 
agresivně. Vlastní kokain je však velmi nebezpečná droga, 
která se užívá buď v čisté formě nebo ve směsích. 
Nejrozšířenějším způsobem je šňupání, ale intravenózní 
aplikace účinky kokainu znásobuje i urychluje. Často se 
kombinuje s heroinem, v poslední době je například velmi 
módní kouření kokainu ve formě tzv. freebase. 

Má koka léčivé účinky? V některých oblastech pěstování, 
např. v Bolívii, se koka legálně prodává porcovaná ve varných sáčcích. Tento čaj má mírně stimulační účinky, 
bez vedlejších intoxikačních projevů kokainu. Zmenšuje bolesti hlavy i žaludku, zvyšuje fyzické a duševní síly 
člověka, s medem slouží k uklidnění žaludku apod. Také některé formy diabetu se léčí kokou. V posledním 
období se zde objevuje řada dalších výrobků, např. zubní pasty, krémy a nápoje, které obsahují výtažky z listů 
koky. 

Květ koky 

 
 

Konopí 
Konopí jako stará kulturní rostlina. Konopí je jednou z nejstarších pěstovaných 
rostlin, neboť jeho plody se našly na různých neolitických nalezištích v Evropě. 
Podle indické tradice věnovali bohové konopí člověku, aby mohl zvýšit svoji 
odvahu a rozkoš. Skutečností je, že konopí využívaly prakticky všechny 
starověké vyspělé civilizace. 

Botanická charakteristika a rozšíření. Z několika druhů konopí má význam jako 
rostlinná omamná droga druh Cannabis indica, někdy též uváděný jen jako 
Cannabis sativa var. indica, který patří do stejnojmenné čeledi Cannabaceae, 
konopovitých. Zpravidla dvoudomé rostliny s lodyhou přímou, lysou nebo 
chlupatou, většinou čtyř nebo šestihrannou, která dosahuje výšky od 0,3 do 6 
metrů. Listy jsou dlouze řapíkaté s vytrvalými palisty a s čepelí tří až 
jedenáctičetnou. Lístky úzce podlouhlé, k oběma koncům zúžené, na okrajích 
pilovité, dlouze zašpičatělé. Samčí rostliny, tzv. poskonné, jsou méně vzrůstné se 
světlejšími listy a kratší vegetační dobou. Květy na nich vyrůstají v řídkých latách 
a mají pětičetné bělavé nebo nazelenalé okvětí a pět tyčinek. Samičí rostliny, tzv. 
hlavaté, jsou statnější, více olistěné a temně zelené. V úžlabí listů mají svazečky 

stopkatých květů se zelenavým srostlým okvětím. Uvnitř je dvouplodolistý pestík se dvěma červenými bliznami 
a svrchním jednopouzdrým semeníkem. Květ je částečně obalen podpůrným listenem, který může být svrchu 
porostlý žláznatými chlupy, vylučujícími pryskyřici. V průběhu tvorby plodu se mění podpůrný listen 
v chrupavčitý obal, který uzavírá vejcovitou až kulovitou, mírně zploštělou nažku s intenzivní mozaikovitou 
kresbou. 

 

 
Konopí indické 
Cannabis indica 
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Indické konopí je pravděpodobně původem ze západních svahů 
Himálaje a z Kašmíru. Dnes se pěstuje především v Indii (až do výšky 
3000 metrů nad mořem), v severovýchodním Íránu, v Afghánistánu, 
Pákistánu, Indonésii, Střední Asii, v severozápadní a střední Africe, 
v Mexiku, USA, Jižní Americe a jinde. Typickým pro tento druh jsou 
vysoké omamné účinky, což je dáno obsahem tetrahydrocannabinolu 
(THC) v suché hmotě vyšším než 0,3 procenta. Pěstuje se pouze pro tento 
účel. 

Které účinné látky jsou v konopí obsaženy? Rostliny konopí obsahují 
širokou škálu látek, z nichž je možno uvést mimo jiné organické 
kyseliny, sacharidy, fytosteroidy aj., ale také dva alkaloidy - 
trogonellin a nikotin. Ty však v omamných účincích nehrají žádnou roli. 
Důležitá je pryskyřice produkovaná žlázkami samičích květenství, která 

obsahuje velmi početnou směs tzv. kannabinoidních látek s nositelem halucinogenních 
účinků THC. 

  
Semeno konopí indického. Na 
podélném řezu vpravo je vidět 

embryo (e). 

 

Samičí (nahoře) 
a samčí květ 

konopí indického.

Marihuana a hašiš. Droga z konopí indického se vyskytuje ve dvou základních formách. 
V prvním případě jde o suché části samičí rostliny, především květenství, kdy obsah 
všech účinných látek nepřesahuje 8 až 12 procent. Tato sušená droga se nazývá 
marihuana. Především se kouří, a to buď samostatně, nebo spolu s tabákem v dýmce či 
cigaretách, tzv. joints. Dále se droga pojídá přímo nebo ve formě různých zavařenin, 
cukrovinek, ale také se užívá jako extrakt, čajový nápoj apod. Pro vlastní pryskyřici 
obsahující až 40 procent THC se užívá názvu hašiš. Je to nepříjemně páchnoucí hmota 
žluté až hnědé barvy, která slouží hlavně ke kouření. Lze z ní však rovněž vyrábět zákusky, 
bonbony aj. 

Jaké jsou příznaky opojení. Příznaky hašišového opojení je možno rozfázovat do 
několika stadií. V prvním pociťuje poživač sevřenost a úzkost, ve druhém se dostavuje 
euforie a pocit vnitřní blaženosti, což se projevuje bezdůvodnou veselostí a k tomu 
přistupuje pocit naplněné radosti. V dalším období dochází k porušení chodu myšlenek, 
soustředění a pozornosti, zostření sluchových a chuťových vjemů, zrakovým i 
sluchovým iluzím. Podobně jako u jiných návykových látek vede dlouhodobé zneužívání 
drog z konopí k celkovému chátrání organismu. 

Konopí jako významná užitková rostlina. Již v dávné minulosti bylo konopí využíváno 
nejen jako textilní plodina, ale i léčivá rostlina a olejnina. Také v současnosti se konopí 
stává významnou energetickou plodinou s vysokým výnosem biomasy, cenná jsou i jeho 
semena obsahující aminokyseliny a nenasycené mastné kyseliny srovnatelné se sójou. Jako 
průmyslová surovina se uplatňuje hlavně při výrobě papíru, ale také jako stavební a izolační 
materiál. Léčivý účinek konopí se projevuje při pokročilém onemocnění AIDS nebo 
rakovině, ale také při poruchách pohybového ústrojí a ochrnutí, depresích, nevolnosti 
apod. 
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Mák setý 
Z historie máku a opia. Mák je stará kulturní rostlina, která se zřejmě v oblasti Středozemního moře pěstovala 
již v 6. tisíciletí př.n.l. Na Krétě se například našly hliněné postavy makové či opiové bohyně pocházející ze 13. 

století př. n. l. Výraznou roli sehrálo opium v antickém Řecku, kde 
makovice byly atributem Hypnose, řeckého boha spánku, jeho bratra 
Thanata, boha smrti, a jejich matky Nyx. 

 

Botanická charakteristika. Čeleď Papaveraceae, makovitých, 
zahrnuje více než 100 druhů jednoletých i víceletých máků. Jejich 
typickým znakem je přítomnost mléčnic v pletivech ronících po 
poranění latex. Nejdůležitější je Papaver somniferum, mák setý, 
jednoletá bylina zpravidla jen s jednou lodyhou 0,3 až 1,8 m vysokou, 
na příčném řezu oblou a vyplněnou dření. Listy jsou v obrysu 
podlouhlé, dolní celistvé, střední a horní nepravidelně zubaté, 
poloobjímavé a zvlněné. Květ má dva opadavé kališní a čtyři korunní 
lístky rozdílné ho tvaru, velikosti i zbarvení. Má velké množství 
tyčinek a pestík, který nemá čnělky. Semeník je zakončen terčovitou 
paprsčitou bliznou a uvnitř neúplně přehrádkován. Zralá tobolka 
(makovice)se často otevírá malými otvory mezi paprsky blizny a 
obsahuje velký počet drobných 
semen. 

Jaké jsou užitkové typy máku. 
Podle užitkových vlastností 

rozeznáváme dva typy máku setého. 
Mák olejný se pěstuje u nás a v řadě zemí Evropy a pouze vymlácené 
makovice se někdy zpracovávají ve farmaceutickém průmyslu. Rozhodující 
využití tohoto typu je tedy v domácnosti, potravinářském a olejářském 
průmyslu. 

Mák opiový má ve stěnách makovice silně 
rozvětvenou síť mléčnic. Jejich nařezáváním 
a následným sběrem zaschlého latexu se získává 
opium. Mezi nejvýznamnější pěstitelské oblasti 
tohoto typu patří země Zlatého trojúhelníku (Barma, Thajsko, Laos), ale i Zlatého 
půlměsíce (Írán, Afghánistán, Pákistán). 

 
Mák setý 

Papaver somniferum  

Opium a jeho složení. Již v roce 1803 se podařilo izolovat dominantní složku opia - 
alkaloid morfin, kterého může být v surovémopiu 2,7 až 20 procent. Postupně v něm 
byla objevena řada dalších alkaloidů, kterých je v současnosti známo kolem šedesáti. 
Z hlediska užívání toxikomany má však význam ještě kodein, kterého bývá v opiu 0,3 
až 4 procenta. Mezi nejvíce nebezpečné omamné drogy však patří z morfinu 
synteticky připravovaný diacetylmorfin, známý jako heroin. 

Účinky opiátů. Opium představuje velmi účinné farmakum, silný jed, ale také 
obávaný a nejvíce zneužívaný toxikomanický přípravek, vyvolávající úplnou 
závislost. Týká se to však především zemí produkujících tuto drogu. U morfinu má 
toxikoman pocity klidu, štěstí a vyrovnanosti. Abstinenční příznaky jsou velmi 
nepříjemné a projevují se dráždivostí, depresemi i poruchami krevního oběhu. Avšak 

nejnebezpečnější návykovou drogu představuje heroin. Po jeho aplikaci do žíly se obvykle dostavuje stav 
příjemného opojení, který však trvá jen asi 15 minut a později se dostavují drastické abstinenční příznaky. 

 

Poupě máku setého 

Plod máku - makovice 

Způsoby užití. U opia se připravuje tzv. kuřlavé opium (čandu), které se kouří v různých dýmkách. Jinou 
možností je tzv. opiofagie, což je pojídání opia, často s přídavkem dalších látek, např. afrodiziak, příprava 
extraktů apod. U morfinu a heroinu jde především o injekční aplikaci drogy. 
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Muchomůrka červená 
 

Historické zajímavosti. O muchomůrce červené se předpokládá, že je bájnou sómou uvedenou v Rgvédě. Je 
však doloženo, že její užívání byla rozšířeno hlavně na Dálném východě. Příslušníci místních kmenů na Sibiři 
pili odvar ze sušených muchomůrek, neboť u nich vyvolával opojení. Halucinogenní účinky této muchomůrky 

sehrály svoji roli i v kultuře některých indiánských kmenů Severní 
Ameriky. 

Botanický popis a rozšíření. Amanita muscaria, muchomůrka červená, je u nás 
velmi dobře známý druh z čeledi Basidiomycetes, hub stopkovýtrusých. Klobouk 
má v průměru 10 až 20 cm a je v mládí polokulovitý, později rozložený a plochý, 
s pokožkou ohnivě až oranžově červenou. Je posázený bílými až žlutými 
bradavkovitými struky, déšť je však velmi často smývá, takže klobouk může být 
i zcela hladký. Lupeny jsou husté, bílé a v mládí zakryté blanitým, bělavým 
závojem. Třeň je bílý, 2 až 2,5 cm tlustý, na bázi hlízovitě ztluštělý, na povrchu 
pokrytý soustřednými kruhy bradavek zbylých z plachetky. V horní části nese 
třeň prsten, který je bílý nebo nažloutlý. Dužnina je bílá, pod pokožkou klobouku 
zlatožlutá, bez výraznější vůně a s příjemnou chutí. Výtrusy jsou bezbarvé, 
hladké a elipsoidní. 

Muchomůrka červená roste v širokém holarktickém areálu celého mírného 
pásu Starého i Nového světa. U nás se s ní setkáváme od srpna do listopadu 
v jehličnatých i listnatých lesích, od nížin až do vysokých hor. Často však roste i 
mimo les pod 
skupinami 
stromů, na 

mezích, okrajích luk, pastvin apod. 

 
 

Muchomůrka červená 
Amanita muscaria 

Obsahové látky muchomůrky červené. 
Tento druh je po chemické a toxikologické 
stránce jednou z nejvíce prozkoumaných 
hub. Obsahuje dvě skupiny strukturálně 
odlišných látek. Do první patří cholin, 
acetylcholin, muskaridin a muskarin, který je 
toxikologicky nejúčinnější, i když se 
vyskytuje v relativně malém množství (asi 
0,0002 procenta). Druhou skupinu toxických 
látek tvoří především kyselina ibotenová, ale 
také muscimol a muskazon. 

Příznaky intoxikace. Obsažené látky dráždí 
centrální nervovou soustavu, což je provázeno zvýšeným slzením a sliněním, tlaky, bolestmi břicha a 
zvracením. V prvním období se objevují pocity horka a mravenčení na celém povrchu těla, neobvyklé lehkosti 
a touhy po pohybu. Stupňuje se psychické vzrušení a objevují se halucinace. Druhé období je provázeno 
různě hlubokým kómatem, zvýšenou nervosvalovou dráždivostí a poklesem krevního tlaku. V období 
odeznívání intoxikace často přetrvávají po několik dnů poruchy koordinace pohybu a poruchy řeči. 

Plodnice muchomůrky červené 

Jaké jsou způsoby užití. Muchomůrka získala jméno tím, že se v minulosti někdy používala k trávení much, a 
to tím, že se uříznutý klobouk položil na talíř a na červeně zbarvené straně posypal cukrem. Mouchy olizovaly 
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sladkou šťávu a uhynuly. Drogou je sušený klobouk, který se buď užívá přímo, nebo se z něho připravuje 
macerát, případně nálev pomocí vody nebo mléka. 

 
 

 Peyotl 
Z historie. Podle archeologických nálezů se peyotl zřejmě používá k náboženským obřadům více než 3000 
let. Obyvatelé Střední Ameriky věřili, že jim tato rostlina zprostředkovává styk s bohy a dodnes ji považují za 
všelék. Ještě v současnosti uctívá peyotl přes 40 různých indiánských kmenů. 

 Botanický popis. Zdrojem drogy, kterou prezentuje alkaloid mezkalin, 
je Lophophora williamsii, ježunka Williamsova (tzv. peyotl), patřící do 

čeledi Cactaceae, kaktusovitých. Je to malý, nepříliš vzhledný kaktus 
rostoucí jednotlivě nebo v trsech. Z tlustého řepovitého kořene vyrůstá 
polokulovité až válcovité tělo, obvykle zploštělé na temeni. Dosahuje 
průměru 3 až 10 cm a výšky 1,5 až 7 cm. Modrozelené až šedozelené 
okrouhlé areoly jsou uspořádány v řadách a odděleny mělkými svislými 
rýhami. Menší růžové nebo bělavé květy vyrůstají ze středu vegetačního 
vrcholu. Mají krátké tyčinky, pětiklanou bliznu a lysý semeník. Plodem je 
bobule obsahující drobná černá semena. 

Peyotl pochází 
z pouštních oblastí 
Mexika a USA (jižní 
Texas). Největší 
lokality jsou v Mexiku 
v aridních provincích 
San Luis Potosí, 
Zacatecas, Durango, 

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, dále v Texasu ve 
stepních areálech výše položených oblastí, zejména Rio 
Grande del Norte nebo v povodí Rio Bravo. 

 
 

Ježunka Williamsova 
(také peyotl) 

Lophophora williamsii 

Je peyotl jediným kaktusem s omamnými účinky? 
Výskyt alkaloidu mezkalinu není omezen pouze na tento 
druh, ale byl objeven i u dalších kaktusů, např. u rodů 
Trichocereus, Turbinicarpus, Ariocarpus, Obergonia, 
Dachycereus, Lophocereus, Stetsonia, Opuntia aj. 

Obsahové látky. Podle literárních údajů tvoří 30 procent 
z celkové sumy alkaloidů mezkalin. Ostatní významněji zastoupené alkaloidy následují v pořadí pellotin, 
anhalonidin, anhalamin, hordein a lophophorin. Účinnost drogy závisí na množství obsažených alkaloidů, 
jejichž hladina může značně kolísat v závislosti na době sběru rostliny, vlastnosti půdy, nadmořské výšce a 
klimatických podmínkách. Z alkaloidů obsažených v peyotlu je halucinogenně nejúčinnější mezkalin. 

Přirozený porost peyotlu v Mexiku 
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Jaké jsou účinky drogy. Účinek drogy, jejíž doba působení 
je asi 5 až 6 hodin, probíhá ve dvou fázích. Po požití drogy 
se velmi brzy dostavuje pocit nevolnosti, provázený bolestí 
hlavy, závratí a zvracením. Po jedné až dvou hodinách tyto 
příznaky mizí a nastupuje zvláštní euforické opojení 
spojené s vidinami a halucinacemi. Tyto halucinace jsou 
provázeny změnou vnímání, 
barevnými záblesky a rozmanitými, 
rychle se měnícími geometrickými 
obrazci. Intoxikovaný má zbystřené 
vnímání, zvláště sluch, ztrácí 
schopnost přesně lokalizovat 
polohu svého těla, čas mu probíhá 
buď pomalu, nebo naopak velmi 
rychle. Dlouhodobé užívání 

způsobuje vážné zdravotní poruchy, projevující se především chorobnými změnami 
na játrech. 

Způsoby užití peyotlu. Drogu tvoří pouze nadzemní část kaktusu, zatímco hlavní kořen 
se ponechává nedotčen, aby z něho mohla vyrůst nová rostlina. Nasbíraná droga se 
třídí podle velikosti a tvaru, příčně řeže na části silné asi 1 až 1,5 cm a většinou 
následně suší. Takto upravená droga se nazývá “mezkalové knoflíky” či “koláčky”. 
Ty se potom žvýkají a mají chuť nasládlou a mírně pálivou. Jindy se čerstvé kaktusy 
melou na kamenném ručním mlýnku a pečlivě se zachycuje každá kapka šťávy, z které 
se připravuje nápoj. 

Léčivé účinky. U Indiánů patří tento kaktus i mezi významné léčivé rostliny. Čerstvě 
nařezaný se přikládá na rány, spáleniny a bolavé zuby. Povzbuzuje také činnost srdce a 
plic, využívá se při léčbě tuberkulózy, ale i nespavosti a duševních poruch. 

Peyotl s kořenem 
z oblasti San Luis 
Potosí (Mexiko) 

Usušené části peyotlu, tzv. mezkalové knoflíky 

 
 

Psilocybinové houby 
Do této skupiny patří houby obsahující jako účinnou látku psilocybin, případně psilocin. Jsou soustředěny v 

rodech Psilocybe, lysohlávka, Panaeolus, kropenatec a Stropharia. Mnohé z nich 
jsou známy i u nás. 

 

Z historie omamných hub. Tyto houby považovali původní obyvatelé Mexika 
za posvátné a nazývali je “teonanacatl”, což je aztécky “boží tělo” či “boží 
maso”. Na území Guatemaly a některých dalších států Střední Ameriky byly 
objeveny zvláštní kamenné soušky hub, které pravděpodobně souvisejí s jejich 
užíváním. I když se v místech původu užívají po tisíce let, první vzorky těchto 
hub k analýzám se podařilo získat až ve 30. letech tohoto století. 

Botanický popis. Mezi nejvýznamnější halucinogenní houby patří druhy rodu 
Psilocybe, lysohlávka, z čeledi Strophariaceae, límcovkovitých, charakteristické 
mimo jiné modráním dužniny. Typickým představitelem je Psilocybe mexicana, 
lysohlávka mexická, rostoucí v jižním Mexiku (stát Oaxaca). Z této oblasti 
pocházejí i P. aztecorum, lysohlávka aztécká, P. caerulescens, P. semperviva, P. 
yungensis aj. Další druhy tohoto rodu rostou i v Indonésii, Japonsku a Austrálii. 

 
Lysohlávka 

(na obrázku L. mexická)
Psilocybe  
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Také Evropa má svoje lysohlávky. Známá je Psilocybe 
semilanceata, lysohlávka kopinatá, která roste v celém mírném 
pásu, a to v lesích, převážně smrkových, ale i na lukách a 
pastvinách, podél cest, v příkopech a jinde. Typicky naší je P. 
bohemica, lysohlávka česká, která byla počátkem 50. let nalezena 
v údolí řeky Sázavy. Nejvíce psychoaktivních látek však má P. 
cyanescens, lysohlávka modrající. 

Účinné látky obsažené v houbách. Hlavními účinnými složkami 
psilocybinových hub jsou indolové alkaloidy psilocybin 
a psilocin. Vzhledem k tomu, že obě látky vykazují zhruba 
stejnou psychoaktivitu, lze je jako halucinogeny považovat za 

rovnocenné. 

Jak se projevují účinky. 
Počátečními příznaky intoxikace 
jsou bolesti hlavy, pocit neklidu a malátnosti, křeče, poruchy rovnováhy, třes a 
pocení, ale také změny nálady. Tyto pocity jsou po krátké době vystřídány 
celkovým tělesným uvolněním. Dochází ke zrakovým halucinacím, poruchám 
vnímání času a prostoru. Spolu s halucinacemi vznikají falešné představy a 
ukvapená rozhodnutí, která bývají příčnou nehod a úrazů. 

Lysohlávka česká 

Způsoby užití. Velmi často se houby užívají syrové, jindy se rozemílají a z drtě 
se připravuje odvar. Jinou možností je přidávání houby do polévek a jiných jídel, 
ale lze je i sušit a následně vařit v čaji, v některých případech se také kouří suché. 

 Lysohlávka kopinatá 
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