
Výsledkem je výrazné zvýšení koncentrace dopa-

minu v synapsi.  

 

Toto vede k ohromnému pocitu euforie po užití 

pervitinu a v zásadě také k deprimujícímu pocitu 

způsobeném vyčerpáním těchto přenašečů. 

 

Pro představu: máte novou kreditní kartu s vysokým 

limitem na určitou dobu, užijete si nákupů a poté 

přijde obálka s účtem, který musíte zaplatit. 

 

Pervitin působí na sympatický nervový systém, 

který se zabývá vnějšími stimuly jako je nebezpečí  

a očekávání. Poplašná reakce ¨boj nebo útěk¨ je 

jeho součástí a uvolňuje adrenalin a stresové hor-

mony do těla. 

 

Adrenalin je vylučován z nadledvinek jako reakce 

organismu na nebezpečí a vzrušení, zostří smysly  

a umožní tělu pracovat na plný výkon. 

 

 Zrychlí tep – lepší přísun kyslíku svalům 

 Zrychlí dech – zvýší hladinu kyslíku v krvi 

 Pocení – tímto se tělo brání přehřátí 

 Třes – způsobený nahromaděnou energií 

 Žaludek na vodě, nucení na záchod 

– krev se přesouvá z žaludku do svalů 

 

Výše uvedené příznaky mohou být uživateli vnímá-

ny jako bažení po pervitinu nebo jako pocity těsně 

před koupením drogy. Pokud užijí pervitin, dochází 

k opětovnému uvolnění adrenalinu.  

 

Trvalé uvolňování adrenalinu působením pervitinu 

může vést ke snížení potřeby spánku, ztrátě chuti 

k jídlu, vizuálním a sluchovým halucinacím, poru-

chy paměti, vnímání a pozornosti, úzkosti a para-

noie viz toxická psychóza. 

 

 

Závislost 

Dlouhodobé a časté užívání vede k rozvoji psychic-

ké závislosti, která se rozvíjí postupně po mnoho 

měsíců. Jednorázové experimenty přecházejí ve 

víkendové užívání. Přidává se užívání v průběhu 

týdne. Následují epizody denního užívání a užívání 

v „jízdách“, střídané obdobím abstinence. 

 

Krátký intervenční program pro uživatele pervi-

tinu. 

 

Projekt s názvem „Dokážu to?“ je zaměřen na tera-

pii osob užívajících pervitin, kteří mají pocit, že se 

jim to vymyká z rukou.  

Pro práci s těmito lidmi využíváme a pilotně ověřu-

jeme novou metodiku práce, která jim umožní více 

se dozvědět o pervitinu a následně se mohou roz-

hodnout, zdali budou chtít přestat či užívat 

s menším rizikem. 

Pokud se rozhodnou přestat dostanou řadu infor-

mací jak to co nejúčinněji udělat. 

 

______________________________________________ 

Kontakty 
můžou se hodit 

 

P-centrum  

Lafayettova 9, 772 00 Olomouc, tel. 736 535 181, 

585 221 983, www.p-centrum.cz 

 

Středisko sekundární prevence Vojenská nem. 

Sušilovo nám. 5, 771 11 Olomouc, tel. 973 407 320, 

www.vnol.cz 

 

K-centrum 

Sokolská 48, 779 00 Olomouc, tel. 585 220 034,  

 

Ambulance adiktologie  

Sokolská 48, 779 00 Olomouc, tel. 773 996 916, 

www.podaneruce.cz 

 
 

 
 
 

Projekt „Dokážu to?“ je realizován ve spolupráci s londýnskou 

společností Foundation66, Vojenskou nemocnicí Olomouc a 

K-centrem Olomouc.  

 
Informace, které se Vám můžou hodit. 
 

Co je to Pervitin?  
 

Pervitin, péčko, piko, peří, čeko, péťa, metamfe-

tamin … Syntetická stimulační droga bez zápachu, 

nahořklé příchuti, ve formě prášku či krystalů bílé, 

žluto-fialové až hnědé barvy (dle čistoty příměsí při 

výrobě).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato droga byla syntetizována již v roce 1888, a to  

v Japonsku. Tatáž země pervitin používala za druhé 

světové války pro sebe-

vražedné piloty kami-

kadze jako doping při 

jejich posledním letu.  

V první polovině třicá-

tých let se pervitin do-

stal do Evropy a již  

v roce 1941 nacistické 

Německo tuto látku vydávalo před seskokem svým 

diverzním parašutistům. 

 

 

 

______________________________________________

Projekt „Dokážu to?“ CZ.1.04/5.1.01/12.00005 je spolufinanco-

ván Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky. 

http://www.p-centrum.cz/
http://www.vnol.cz/
http://www.podaneruce.cz/


Z čeho se dělá 

V polovině sedmdesátých let jedna z postaviček 

pražského drogového podsvětí, přezdívaná „Freud,“ 

vyvinula poměrně jednoduchý způsob domácí výro-

by pervitinu za použití tehdy běžně dostupných 

látek. Hlavní surovina – efedrin – byla získávána  

z běžně dostupného léku proti kašli. Nyní se k výro-

bě používají Modafen, Nurofen či Paralen plus. 

Z chemikálií se používá fosfor, jód a kyselina fosfo-

rečná. Chemicky jde o „redukci efedrinu jodovodí-

kem za přítomnosti fosforu“. 

Jak se bere 

 Šňupáním – přes stočené papíry, bankovky, 

trubičky 

 Injekčně 

 „Kouřením“ – inhalací zahřátého pervitinu 

 Polykáním – někdy v kapslích 

 

Běžné dávky se  pohybují od 50 do 250 mg, celkové 

denní dávky i nad 1g. 

 

Účinky: Proč se to bere? 

Odstraňuje únavu, urychluje myšlení, usnadňuje 

asociace, zvyšuje pozornost. Výrazný pocit síly, 

energie a sebejistoty „vše dokážu“.  Po aplikaci – 

„nájezd“ silná euforie. Nechutenství – snížený pří-

jem potravy (hubnutí).  

 

Krátkodobé nežádoucí účinky 

 Sucho v ústech, zvýšené pocení 

 Ztuhnutí pusy 

 „Vykroucenost“ – pohybové stereotypy 

 Strach a úzkostné prožívání 

 „Stíha“ pocit pronásledování a ohrožení 

 „Záseky“ nadměrná koncentrace na nějakou čin-

nost (počítání dlaždic, montování rádií, luštění kří-

žovek …) 

 Urychlení myšlení s poklesem kvality myšlenek  

 

Dlouhodobé nežádoucí účinky 

 Nápadné zhubnutí 

 Halucinace (převážně sluchové) 

 Bludy – nevyvratitelné přesvědčení, že je proná-

sledován (jdou po mě) – viz toxická psychóza 

 

Toxická psychóza 

Toxická psychóza se projevuje sluchovými haluci-

nacemi a halucinacemi jiných smyslů (zrakové halu-

cinace sem patří výjimečně). Postižená osoba se 

cítí pronásledovaná, je velmi vztahovačná. Má pocit, 

že se pro ti ní všichni spikli, že ji přátelé pomlouvají 

či o ní alespoň hovoří. Je neklidná nebo naopak 

strnulá, prožívá abnormální emoce, které často 

nemají reálný základ, úzkostná. Brání se proti do-

mnělému útoku nebo se dává na útěk před něčím, 

co se odehrává jen v její mysli. 

Vysazení 

Vysazení je obvykle doprovázeno únavou, neklidem 

a intenzivní chutí k užití drogy. Odvykací stav neo-

hrožuje na životě. Potíže souvisí s vyčerpáním 

organismu po přetížení v době intoxikace. Můžeme 

popsat několik fází: 

 Po vysazení se dostaví, únava, deprese, úzkostné 

stavy - „Dojezd“. Přichází až několikadenní spá-

nek s epizodami bdění s velkým příjmem potravy. 

Normální svět je bezútěšně šedý, objevují se myš-

lenky na sebevraždu. 

 Po odeznění akutních potíží se dostavuje silná 

touha po droze, přetrvává depresivní prožívání, 

objevuje se podrážděnost případně poruchy 

spánku. Toto může trvat dny až týdny. Často do-

chází k opětovnému užití. 

 Pokud se droga dále neužívá obtíže se mírní. 

Odeznívá depresivní prožívání, touha po droze 

slábne (někdy se dostaví v neztenčené míře). To-

to trvá několik týdnů až měsíců. 

 

Jak to vlastně funguje 

Pervitin nezpůsobuje fyzickou závislost, ale silnou 

závislost psychickou. Pervitin působí tak, že spouští 

uvolňování chemických látek, které se nalézají 

v lidském těle. Tyto chemické látky jsou součástí 

reakce organismu na nebezpečí (adrenalin) a radost 

(dopamin). 

 

Pervitin mění způsob komunikace mezi nervo-

vými buňkami (neurony). Nervové buňky si za 

normálních okolností vyměňují mezi sebou infor-

mace pomocí chemických látek nazývaných neuro-

transmitery (přenašeče). Tyto přenašeče jsou pře-

nášeny mezi dvěma buňkami v tzv. „Synapsi“ 

(spojení dvou neuronů). Přenašeč z buňky A se 

přichytí na straně receptoru (přijímač) buňky B. 

Jakmile dojde k předání informace, buňka B navrátí 

neurotransmiter zpět a buňka A ho znovu vstřebá, 

aby nedošlo k porušení rovnováhy těchto chemic-

kých látek. 

 

Obrázek nervové buňky a jejich vzájemná  

komunikace  

 

                                         Neuron B  

 

 

 

 

Neuron A 

 

 

Dopamin je nervový přenašeč, který pomáhá řídit 

příjemné pocity a je užitím pervitinu opakovaně 

uvolňován a zároveň je blokováno jeho zpětné 

navracení. 

synapse 


