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DROGY NA MĚNÍCÍM SE EVROPSKÉM TRHU – ANALÝZA EMCDDA 2014 

Dnes byla zveřejněna Evropská zpráva o drogách – Evropská drogová 
problematika je „čím dál tím složitější“ 

(27. 5. 2014, LISABON EMBARGO 10:00 ZEČ / Lisabonského času) Evropská drogová problematika 
se stává čím dál tím složitější vzhledem k nově se objevujícím problémům, které vzbuzují obavy 
o veřejné zdraví. Tuto informaci nalezneme v Evropské zprávě o drogách 2014: Trendy a vývoj, kterou 
dnes zveřejnila agentura EU pro drogy (EMCDDA) v Lisabonu (1). Agentura ve svém každoročním 
přehledu drogové problematiky opět popisuje obecně stabilní situaci s jistými pozitivními známkami, 
pokud jde o tradičnější drogy. Vedle toho jsou zde ovšem nové hrozby v podobě syntetických drog včetně 
stimulantů, nových psychoaktivních látek a léčivých přípravků, které na měnícím se evropském drogovém 
trhu nabývají na stále větším významu. 

Evropská komisařka pro vnitřní věci Cecilie Malmströmová v této souvislosti poznamenává:               
„Velmi mne znepokojuje, že drogy konzumované v dnešní Evropě mohou být pro zdraví uživatelů ještě 
škodlivější, než tomu bylo v minulosti. Objevují se známky toho, že extáze a konopí prodávané na ulici 
jsou stále silnější. Rovněž je třeba poukázat na to, že systém včasného varování EU, tedy naše první 
obranná linie upozorňující na nově se objevující drogy, se ocitá pod rostoucím tlakem v důsledku 
neustále se prudce zvyšujícího počtu a rozmanitosti látek. Letos byly do tohoto systému nahlášeny již 
čtyři nové látky, které se podílely na akutní intoxikaci a úmrtí v členských státech“. 

Komisařka Malmströmová dále dodává: „Evropské donucovací orgány se stále častěji potýkají se 
skutečností, že malé, snadno přepravitelné balíčky se zdánlivě neškodným práškem mohou obsahovat 
tisíce jednotlivých dávek. Tato každoroční analýza agentury EMCDDA nám poskytuje velmi důležitý 
pohled na vyvíjející se drogovou problematiku v Evropě. Všechny tyto informace se však nyní musejí 
promítnout do prosazování práva, prevence a léčby. Je nezbytné využít tyto údaje tak, aby evropské 
orgány držely krok s nově se objevujícími výzvami, kterým čelíme“.  

Ředitel agentury EMCDDA Wolfgang Götz uvádí: „Podíváme-li se na celkovou situaci, je zřejmé, že 
v Evropě bylo dosaženo pokroku u řady významných politických cílů v oblasti veřejného zdraví 
vytyčených v minulosti. Evropský pohled však může zastřít některé významné rozdíly mezi jednotlivými 
zeměmi. Naše nejnovější údaje ukazují, jak například příznivý trend v EU, pokud jde o úmrtí v důsledku 
předávkování a infekce HIV související s drogami, ostře kontrastuje se znepokojivým vývojem v několika 
konkrétních členských státech“. 

Zpráva tuto složitost potvrzuje a přináší přehled dlouhodobých trendů a vývoje drogové problematiky 
v Evropě na nejvyšší úrovni a zároveň se zaměřuje na nově vyvstávající problémy v některých zemích. 

Heroin je na ústupu, ale obavy vzbuzují náhradní látky 

Přestože celosvětová výroba heroinu zůstává vysoká a záchyty v Turecku mají rostoucí tendenci 
(obrázky 1.4; 1.5), poslední údaje týkající se žádostí o léčbu a záchytů v Evropě vykazují klesající trendy 

 

 



Evropská zpráva o drogách 2014 IEMBARGO 10:00 ZEČ / Lisabonského času 27. 5. 2014

 

www.emcdda.europa.eu/edr2014 

 

u užívání a dostupnosti této drogy. Počet nahlášených klientů nastupujících poprvé léčbu drogové 
závislosti na heroinu dosáhl maximální hodnoty 59 000 v roce 2007 a poté klesl na 31 000 v roce 2012. 
Údaje o nabídce drog ukazují, že množství heroinu zachyceného v roce 2012 (5 tun) bylo nejnižší 
nahlášené v posledním desetiletí a jednalo se o polovinu množství zachyceného v roce 2002 (10 tun). 
Počet záchytů heroinu rovněž poklesl z 50 000 v roce 2010 na 32 000 v roce 2012. 

Odhaduje se, že v Evropě je 1,3 milionu problémových uživatelů opioidů, přičemž se především jedná 
o uživatele heroinu. Zpráva se zmiňuje o zvýšených obavách kvůli nahrazování heroinu jinými látkami, 
jako jsou syntetické opioidy. Tyto nezákonně vyráběné látky či látky získávané z léčiv obsahují vysoce 
potentní opioid fentanyl a látky používané při substituční léčbě závislosti (např. metadon a buprenorfin). 
V roce 2012 nahlásilo 17 zemí, že více než 10 % klientů, kteří poprvé podstoupili specializovanou léčbu 
závislosti na opioidech, zneužívalo jiné opioidy než heroin (obrázek 2.9). 

Úmrtí související s drogami: celkově pokles, ale v některých zemích nárůst 

Užívání drog je jednou z hlavních příčin úmrtí mezi mladými lidmi v Evropě, jak přímo v důsledku 
předávkování (přímá drogová úmrtí), tak nepřímo v důsledku nemocí a nehod souvisejících s užíváním 
drog, násilím a sebevraždami. Celkově bylo v Evropě v roce 2012 hlášeno zhruba 6 100 úmrtí v důsledku 
předávkování, a to zejména v souvislosti s opioidy. Pro srovnání, v roce 2011 bylo nahlášeno 6 500 úmrtí 
a v roce 2009 celkem 7 100 případů. Pokrok, k němuž v této oblasti došlo, lze částečně připisovat 
pokroku v oblasti léčby a minimalizace škod (např. substituční léčbě závislosti na opioidech). 
Navzdory celkovému příznivému celoevropskému trendu zůstává počet úmrtí způsobených 
předávkováním v některých zemích vysoký nebo narůstá. 

Průměrná úmrtnost v důsledku předávkování se v Evropě odhaduje na 17 úmrtí na milion obyvatel       
(ve věku 15–64 let), ovšem s velkými rozdíly mezi jednotlivými státy. Míry nad 50 úmrtí byly hlášeny v pěti 
zemích, přičemž nejvyšší míru uvádělo Estonsko (191 na milion obyvatel) a Norsko (76 na milion 
obyvatel), po nichž následovalo Irsko (70 na milion obyvatel), Švédsko (63 na milion obyvatel) a Finsko 
(58 na milion obyvatel) (obrázek 2.13) (2). 

I když heroin stále stojí za mnoha případy úmrtí v důsledku předávkování, počet úmrtí souvisejících 
s touto drogou obecně klesá a naopak v některých zemích stoupá počet úmrtí způsobených syntetickými 
opioidy. Počet úmrtí v důsledku předávkování prudce vzrostl (o 38 %) v roce 2012 v Estonsku, přičemž 
většina těchto případů souvisela s fentanylem a jeho deriváty. Prostřednictvím systému včasného 
varování EU byl na černém trhu hlášen rostoucí počet nekontrolovaných derivátů fentanylu a řada jiných 
potentních syntetických opioidů (např. AH-7921).  

HIV: vzplanutí nákazy v některých zemích mají negativní dopad na trend v EU 

Za poslední desetiletí došlo k výraznému pokroku v EU, pokud jde o řešení problému infekce HIV mezi 
mladými injekčními uživateli drog; včetně dalšího rozšíření preventivních a léčebných opatření a opatření 
k minimalizaci škod. Nejnovější zjištění však naznačují, že tento vývoj má negativní dopad na dlouhodobý 
pokles počtu nových infekcí HIV v Evropě. „Vzplanutí nákaz HIV mezi uživateli drog v Řecku 
a Rumunsku společně s přetrvávajícími problémy v některých pobaltských zemích pozastavila 
evropský pokrok při snižování počtu nových infekcí HIV souvisejících s drogami“, uvádí se ve zprávě. 

V roce 2012 průměrná míra hlášených nových infekcí HIV připisovaná injekčnímu užívání drog činila 3,1 
případu na milion osob. V Estonsku zůstává míra nově hlášených infekcí vysoká (53,7 případů na milion 
osob v roce 2012), zatímco v Lotyšsku se roční míry zvyšují od roku 2009 (od 34,5 případů na milion 
osob v roce 2009 až na 46,0 případů v roce 2012). V roce 2012 se objevilo 1 788 nově hlášených případů 
HIV, což bylo o něco více než v roce 2011 (1 732), a pokračoval tak vzestupný trend pozorovaný od roku 
2010 (obrázek 2.11). Zatímco v roce 2010 se Řecko a Rumunsko podílelo na celkovém počtu nově 
hlášených infekcí jen více než 2 %, do roku 2012 se toto číslo zvýšilo na 37 % (Řecko hlásilo 42,9 
případů na milion obyvatel a Rumunsko 8,0 případů). 



Evropská zpráva o drogách 2014 IEMBARGO 10:00 ZEČ / Lisabonského času 27. 5. 2014

 

www.emcdda.europa.eu/edr2014 

 

Přestože je Evropa úspěšná v boji s přenosem HIV mezi uživateli drog, tento virus stále má potenciál se 
v určitých skupinách rychle šířit. Hodnocení rizik provedené v roce 2013 agenturami EMCDDA a ECDC 
za účelem zkoumání zemí náchylných k novým vzplanutím infekce HIV odhalilo, že jeden nebo více 
rizikových faktorů je přítomno asi v jedné třetině z 30 zkoumaných zemí (3). Z toho vyplývá nutnost být 
nadále ostražití a zvýšit pokrytí opatřeními k prevenci HIV (obrázek 3.5).  

Stimulanty: užívání kokainu je stabilní nebo na ústupu, obavy však vzbuzují metamfetamin 
a MDMA 

Kokain zůstává nejběžněji používanou nelegální stimulační drogou v Evropě, třebaže většinu jeho 
uživatelů můžeme najít v malém počtu západních zemí EU. Odhaduje se, že tuto drogu někdy užilo 14,1 
milionu dospělých Evropanů (ve věku 15–64 let) a 3,1 milionu dospělých ji užilo v posledním roce (viz 
tabulka „Orientační přehled“). Z nejnovějších údajů lze vypozorovat pokles v užívání kokainu, přičemž 11 
z 12 zemí, kde byly v letech 2011 až 2013 provedeny průzkumy, hlásí pokles prevalence mezi mladými 
dospělými (15–34 let). Při pohledu na dlouhodobější trendy v užívání kokainu v Dánsku, Španělsku a ve 
Spojeném království (které hlásily poměrně vysokou míru prevalence) bylo možné po vrcholu v roce 
2008 pozorovat pokles (obrázek 2.5). Většina ostatních zemí vykazuje stabilní nebo sestupné trendy. 

Užívání amfetaminů (tedy amfetaminu a metamfetaminu) zůstává v Evropě celkově nižší než užívání 
kokainu, přičemž je někdy užilo přibližně 11,4 milionu dospělých a 1,5 milionu dospělých je užilo 
v posledním roce. Z těchto dvou drog se běžněji užívá amfetamin, stále větší obavy však v Evropě 
vzbuzuje dostupnost a užívání metamfetaminu. Aktuální zpráva popisuje, jak se záchyty mefamfetaminu, 
byť z hlediska počtu i množství malé, za poslední desetiletí zvýšily, což svědčí o zvýšené dostupnosti této 
drogy (obrázek 1.10). V roce 2012 bylo v EU nahlášeno 7 000 záchytů celkem 343 kg drogy. Dalších 
4 000 záchytů v objemu 637 kg ohlásilo Turecko a Norsko (téměř dvojnásobek množství zachyceného 
v celé EU). 

Užívání metamfetaminu, které je v Evropě historicky nízké a omezuje se hlavně na Českou republiku 
a Slovensko, se nyní rozšiřuje (např. v Německu). Z jihovýchodní Evropy (Řecko, Kypr, Turecko) 
přicházejí znepokojivá hlášení o tom, že sice omezeným, ale novým problémem se stává kouření 
krystalické formy metamfetaminu, přičemž existuje možnost jeho rozšíření mezi náchylnými skupinami. 
Kromě toho byl v některých velkých evropských městech zaznamenán nový trend v injekčním užívání 
metamfetaminu, a to mezi malými skupinami mužů, kteří mají sex s muži (4). 

V současné době též vzrůstají obavy kvůli opětovnému objevení se vysoce kvalitní extáze (MDMA) ve 
formě prášku nebo tablet. Záchyty a zprávy o závažných zdravotních dopadech přiměly Europol 
a agenturu EMCDDA vydat společné varování před dostupností vysoce potentních přípravků 
obsahujících MDMA (5). Europol v roce 2013 v Belgii zaznamenal likvidaci dvou největších výroben 
drog, které kdy byly v EU odhaleny a které byly schopny rychle vyrábět velké objemy MDMA. 

Nové psychoaktivní látky: systém včasného varování EU se dostává „pod rostoucí tlak“ 

Zvyšování počtu, druhů a dostupnosti nových psychoaktivních látek (neboli „nových drog“) v Evropě 
nevykazuje podle agentury EMCDDA žádné známky zmírnění. V průběhu roku 2013 bylo prostřednictvím 
systému včasného varování EU (EU-EWS) poprvé nahlášeno 81 nových drog (6). Tím se počet nových 
látek monitorovaných agenturou zvýšil na více než 350. Podle dnešní zprávy se systém „v důsledku 
objemu a rozmanitosti látek objevujících se na trhu dostává pod rostoucí tlak“. Za poslední čtyři roky bylo 
zaznamenáno téměř 250 látek. 

Nové psychoaktivní látky, které podle mezinárodního práva nepodléhají kontrole, se často prodávají na 
trhu jako „legal high“ a jsou vyráběny s cílem napodobit účinky kontrolovaných drog. U dvaceti devíti 
z těchto drog zajištěných v loňském roce se jednalo o syntetické kanabinoidy, které v současnosti 
představují největší skupinu sledovanou prostřednictvím systému včasného varování EU. Rychlost, s níž 
se v poslední době kontrolované drogy nahrazují novými látkami, stála u zrodu řady inovačních právních 
řešení v celé Evropě (kapitola 4). 
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Nové drogy mohou být vyráběny v tajných laboratořích v Evropě. Častěji jsou však zákonně získávány 
v prášku od dodavatelů hlavně z Číny a Indie a dováženy do Evropy, kde jsou zpracovány, zabaleny 
a prodávány jako výrobky „legal high“ nebo „chemikálie pro výzkumné účely“ nebo jsou prodávány přímo 
na černém trhu s drogami. Klíčovou roli v utváření trhu s novými psychoaktivními látkami i nadále sehrává 
internet. V roce 2013 agentura EMCDDA zjistila, že tyto látky Evropanům prodává přibližně 650 
internetových stránek. Kromě toho se novou výzvou při prosazování práva stává nákup nových i „starých“ 
drog prostřednictvím tzv. „darknetů“ – tajných internetových sítí, které umožňují anonymní komunikaci. 

V současné době se objevují výraznější známky toho, že tyto látky v některých zemích nastupují na 
hlavní segmenty trhu s drogami. V dubnu 2014 vyhodnotil vědecký výbor agentury EMCDDA rizika čtyř 
nových potentních a škodlivých látek: 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV a methoxetaminu. Tyto nové látky se 
prodávají jako náhražky, mohou však být dokonce ještě škodlivější než drogy, které chtějí napodobit:  
LSD (halucinogen), morfin (opiát), kokain (stimulant) a ketamin (lék s analgetickými a anestetickými 
vlastnostmi). Zpráva o vyhodnocení rizik těchto čtyř látek byla předložena Evropské komisi a Radě EU 
a na jejím základě mohou být přijata opatření pro kontrolu v rámci celé EU. 

Výskyt vysoce potentních syntetických látek představuje obavu, kterou dokládají oznámení hlášená 
prostřednictvím systému včasného varování EU. To má důsledky jak pro uživatele, tak pro prosazování 
právních předpisů, jelikož takové látky mohou být toxické i ve velmi malých dávkách a i malé množství 
těchto drog lze použít k výrobě mnoha jednotlivých dávek. 

Konopí: Kontroverze, rozdíly a rozpory 

Ze subjektivních průzkumů z EU (7) vyplývá, že konopí stále zůstává drogou, která nejvíce polarizuje 
veřejné mínění. To přispívá k živé veřejné debatě, kterou nedávno podnítil mezinárodní vývoj způsobu 
kontroly dostupnosti a užívání konopí (např. regulační změny v některých částech Spojených států 
a Latinské Ameriky). Evropské diskuse o kontrole konopí se zaměřují spíše na nabídku drog 
a obchodování s nimi než na jeho užívání. V rozporu s tím se však celkový počet případů držení 
a užívání konopí téměř deset let stabilně zvyšuje (obrázek 4.1.) 

Konopí v životě někdy užilo přibližně 73,6 milionu Evropanů a 18,1 milionu užilo konopí v posledním roce. 
Odhaduje se, že konopí v posledním roce užilo 14,6 milionu mladých Evropanů (15–34 let). V Evropě je 
celkové užívání konopí zjevně stabilní nebo klesá, zvlášť u mladších věkových skupin. Zdá se však, že 
vnitrostátní trendy jsou různorodější, což dokládá skutečnost, že osm ze všech zemí, které hlásily nová 
zjištění v roce 2011, zaznamenalo v prevalenci užívání konopí v posledním roce pokles a pět zemí nárůst 
(15–34 let) (obrázek 2.1). 

Největší obavy z hlediska veřejného zdraví vzbuzují Evropané, kteří užívají tuto drogu každodenně nebo 
téměř každodenně (přibližně 1 % dospělých Evropanů ve věku od 15 do 64 let). V roce 2012 bylo konopí 
drogou, kterou klienti nastupující léčbu drogové závislosti poprvé nejčastěji uváděli jako hlavní důvod 
nastoupení léčby. „Nedostatečné systematické sledování ohrožení zdraví spojeného s užíváním drog 
představuje hluché místo evropského dohledu nad objevujícími se zdravotními hrozbami“, uvádí se ve 
zprávě agentury EMCDDA. Z omezených dostupných informací vyplývá, že v zemích s vyšší úrovní 
prevalence jsou stavy, při nichž je po užití konopí zapotřebí lékařská pomoc, zjevně narůstajícím 
problémem. 

Ředitel agentury EMCDDA Wolfgang Götz nakonec podotýká: „Jsem hrdý na přehledy, které nám tato 
zpráva poskytuje, a to jak v oblasti přetrvávajících problémů, tak i nově vznikajících hrozeb. Spolehlivé 
informace jsou základem pro řešení drogové problematiky v Evropě a naše intervence jsou díky nim ještě 
účinnější. Před více než 15 lety prokázaly instituce EU a členské státy úžasnou prozíravost, když se 
rozhodly investovat do systému včasného varování EU před novými psychoaktivními látkami, který se 
dnes těší uznání na celém světě. Věřím, že tento systém, který opakovaně prokázal svůj význam 
spočívající ve sdílení informací a rychlém reagování na hrozby, může být ještě dále posílen. Jsem však 
velmi znepokojen tím, že tento mechanismus se ocitá pod rostoucím tlakem a že může být ohrožen, 
nebude-li mít k dispozici odpovídající zdroje“. 
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Poznámky: 
(1) Evropská zpráva o drogách 2014: Trendy a vývoj (dostupná ve 23 jazycích) a Pohledy na drogy (Perspectives on 
drugs/PODs — angličtina) lze najít na www.emcdda.europa.eu/edr2014. Údaje prezentované v této zprávě se týkají roku 2012 nebo 
posledního roku s dostupnými údaji. Obrázky citované v této tiskové zprávě jsou k dispozici v samotné zprávě. Další obrázky 
a tabulky lze najít v Evropské zprávě o drogách: Údaje a statistiky (European Drug Report: Data and statistics) 
www.emcdda.europa.eu/data 
(2) Kvůli rozdílům v postupech a metodice hlášení je zapotřebí opatrnosti při porovnávání zemí. 
(3) www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20648 
(4) www.emcdda.europa.eu/publications/emcdda-papers/exploring-methamphetamine-trends-in-Europe 
(5) www.emcdda.europa.eu/news/2014/europol-emcdda1 
(6) www.emcdda.europa.eu/publications/implementation-reports/2013 
(7) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_330_en.pdf 


