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EVROPSKÁ ZPRÁVA O DROGÁCH 2014 – POHLEDY NA DROGY  

Agentura EU pro drogy poukazuje ve svých nových on-line analýzách na šest témat  

(27. 5. 2014, LISABON EMBARGO do 10:00 ZEČ / lisabonského času) Agentura EU pro drogy 
(EMCDDA) dnes společně se svou Evropskou zprávou o drogách 2014: trendy a vývoj zveřejňuje 
šest nových dodatků ke své sérii Pohledy na drogy. Tento poslední soubor interaktivních on-line analýz 
poskytuje nejaktuálnější přehled klíčových aspektů drogové situace v Evropě. Série Pohledy na drogy 
zkoumá vznikající obavy ohledně užívání stimulancií, nový vývoj na evropském trhu s konopím, jakož i 
pokrok v léčbě prostřednictvím internetu a analýzu odpadních vod. 
 
Syntetické katinony: znepokojivý výskyt injekčního užívání na místní a národní úrovni 
  
Pomocí systému včasného varování EU bylo v letech 2005–2013 odhaleno více než 50 syntetických 
derivátů katinonu (stimulační drogy). Ke stimulanciím monitorovaným tímto systémem patří: mefedron 
(předložený ke kontrolním opatřením v EU v roce 2010), MDPV (riziko vyhodnoceno v dubnu 2014) 
a pentedron. Syntetické katinony lze šňupat ve formě prášku nebo polykat jako tablety; agentura 
EMCDDA však v současnosti zaměřuje svoji pozornost na znepokojivý výskyt injekčního užívání těchto 
látek.  

Přestože injekční užívání katinonů není v Evropě rozšířené, bylo zaznamenáno jako lokální problém 
u skupin vysoce rizikových uživatelů drog v některých zemích (např. v České republice, Německu, 
Irsku, Španělsku, Rakousku, Polsku, Finsku, Švédsku a Spojeném království). V Maďarsku 
a Rumunsku byl nicméně pozorován všeobecnější výskyt injekčního užívání těchto látek. Z celostátního 
průzkumu týkajícího se programů výměny jehel a injekčních stříkaček v Maďarsku například vyplynulo, 
že v roce 2012 si 36 % klientů aplikovalo injekčně katinony jako primární drogu.  

Rostoucí obavy vyvolává chování zaznamenané u skupin mužů, kteří mají pohlavní styk s muži a kteří si 
injekčně aplikují různé nelegální drogy (např. katinony a metamfetamin) na tzv. chem sex parties 
(večírcích, na kterých se užívají drogy a praktikuje se sex). Tato nová praxe, spojená s rizikovými 
sexuálními praktikami, byla hlášena v některých velkých městech. Vzhledem k potenciálnímu dopadu 
zjištěných vznikajících vzorců injekčního užívání katinonů se důkladné monitorování tohoto problému 
stává prioritou v oblasti veřejného zdraví. 

Metamfetamin: rostoucí obavy v souvislosti s objevujícími se novými a rozmanitými vzorci užívání 

Metamfetamin je zavedená stimulační droga v mnoha částech světa (např. v jihovýchodní Asii či v USA),  
kde již dlouho dobu způsobuje závažné problémy v oblasti veřejného zdraví. Zatímco v minulosti se užívání 
metamfetaminu v Evropě omezovalo na Českou republiku a Slovensko, nyní se začínají objevovat nová 
ohniska a vzorce užívání v jiných oblastech a mezi různými populacemi. Příkladem je šňupání 
metamfetaminu v podobě prášku rekreačními uživateli v Německu, jeho kouření v krystalické formě 
injekčními uživateli opioidů v Řecku, Turecku a na Kypru a jeho injekční aplikace spolu s dalšími látkami 
mezi muži, kteří mají pohlavní styk s muži (viz výše).  
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V této nové analýze se agentura EMCDDA zabývá tím, jaké výzvy z hlediska poskytování zdravotních 
a sociálních služeb tato droga v současnosti přináší. I když neexistují žádné schválené léky k léčbě 
závislosti na metamfetaminu, psychosociální intervence se ukázaly jako účinné. Agentura uvádí: 
„Problematika metamfetaminu není v Evropě všude stejná, a příslušná řešení tedy bude třeba upravit, 
propracovat a přizpůsobit podle místních vzorců užívání a zaznamenaných problémů“.  

Přezkum pokroku v oblasti léků k léčbě závislosti na kokainu 

Kokain je i nadále nejčastěji užívanou nelegální stimulační drogou v Evropě a léčba závislosti na kokainu 
s sebou nadále přináší výzvy. V roce 2012 uvedlo kokain jako primární drogu 14 % klientů nastupujících 
specializovanou léčbu drogové závislosti v Evropě. Agentura EMCDDA dnes představuje metaanalýzu 
šesti přehledů, které analyzují účinnost léků používaných k léčbě závislosti na kokainu a jejich přijetí 
uživateli. Původní přehledy, které provedla skupina Cochrane pro drogy a alkohol, zahrnovaly 92 studií 
(z toho 85 v USA) a více než 7 000 účastníků. Tyto přehledy dokládají, že některé léky mohou snížit 
bažení uživatelů (tzv. craving), nicméně pro léčbu závislosti na kokainu nebylo nalezeno jediné průkazné 
farmakologické řešení. Zatímco výzkum v této oblasti postupuje, jsou i nadále klíčovým nástrojem v léčbě 
uživatelů kokainu psychosociální intervence (viz video).  

Domácí produkce marihuany jako hlavní zdroj nabídky – zvyšující se potence dováženého hašiše  
 
Evropa je již dlouho jedním z největších světových spotřebitelských trhů pro konopí, zejména hašiše 
dováženého převážně z Maroka. Odhaduje se, že v Evropě se každoročně spotřebuje přibližně 2 050 tun 
hašiše a marihuany. Agentura EMCDDA uvádí, že současnému evropskému trhu spotřebitelů konopí 
dominují rostlinné přípravky a že domácí uživatele zásobuje domácí rostlinná produkce. Plantáže pěstírny 
konopí jsou v celé Evropě odhalovány stále častěji. 

Za poslední desetiletí překročil počet záchytů marihuany v Evropě počet záchytů hašiše. V roce 2012 
bylo hlášeno okolo 457 000 záchytů marihuany ve srovnání s 258 000 záchytů hašiše. V roce 2012 bylo 
zachyceno přibližně sedm milionů rostlin konopí, což více než 2,5krát překračuje množství hlášené před 
pěti lety. Inovace v produkci konopí v posledních letech představují důvod k obavám (viz video), jelikož 
pěstitelé pěstují rostliny s vysokým obsahem THC (aktivní složka v konopí) a nízkým obsahem CBD 
(antipsychotikum). Zatímco od roku 2006 stoupá potence obou forem konopí, byl v letech 2011–2012 
zaznamenán relativně prudký nárůst potence hašiše (viz infografika ke konopí, Evropská zpráva 
o drogách, kapitola 1).  

Léčba závislostí prostřednictvím internetu – nové způsoby zapojení uživatelů drog  
 
Internet se v současnosti považuje za možný nástroj uskutečňování vzdělávacích, prevenčních 
a léčebných programů v oblasti drogové a alkoholové závislosti v řadě prostředí. Agentura EMCDDA 
v současnosti mapuje vývoj v léčbě drogové závislosti prostřednictvím internetu, která se v Evropě 
rozšířila během posledních 10 let, zejména v souvislosti s užíváním konopí. Léčba drogové závislosti 
prostřednictvím internetu používá soubor testovaných psychosociálních technik, které integruje do 
nového mechanismu poskytování léčby prostřednictvím internetu. Přestože je třeba řešit závažné otázky, 
jako je ochrana údajů a anonymita, může k výhodám poskytování tohoto typu služeb patřit: větší 
zeměpisné pokrytí, přístup k uživatelům, jež se specializovaným službám pro drogově závislé nepodařilo 
kontaktovat, a bezprostřednější pomoc (žádná čekací doba). S tím, jak se programy léčby drogové 
závislosti prostřednictvím internetu rozvíjejí, mohou tvořit užitečný doplněk tradičních služeb v oblasti 
léčby, který nabízí nové způsoby zapojení uživatelů drog, kteří potřebují pomoc (viz video).  

Zjištění největší studie provedené v řadě měst týkající se analýzy drog v odpadních vodách  

Dnes byla rovněž zveřejněna zjištění dosud největšího evropského projektu ve vznikajícím vědním 
odvětví analýzy odpadních vod. V rámci tohoto projektu se prováděla analýza odpadních vod ve více           
než 40 městech (ve 21 zemích), aby se zjistilo, jaké jsou zvyklosti jejich obyvatel v souvislosti s užíváním 
drog. Závěry jsou shrnuty v „Pohledech na drogy“ agentury EMCDDA věnovaných této otázce.                        
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Byla provedena analýza odpadních vod, které pocházely od přibližně 8 milionů osob, z hlediska stop pěti 
nelegálních drog: amfetaminu, konopí, kokainu, extáze a metamfetaminu (tisková zpráva 5/2014). 
 
Výsledky poskytují cenný přehled toku drog ve městech zahrnutých do projektu a ukazují výrazné 
regionální odchylky ve vzorcích užívání drog. Stopy kokainu byly například vyšší v západoevropských 
a některých jihoevropských městech, ale nižší v severoevropských a východoevropských městech. 
Užívání amfetaminu je sice relativně rovnoměrně rozloženo, nicméně nejvyšší míra jeho užívání byla 
zaznamenána ve městech na severu a severozápadu Evropy. Zdá se, že se nyní rozšiřuje užívání 
metamfetaminu, které bývalo obecně malé a tradičně soustředěné ve střední Evropě. Pokud jde o 
zkoumání vzorců užívání drog v průběhu týdne, vzrostly ve většině měst o víkendu prudce hladiny 
kokainu a extáze, zatímco u metamfetaminu a konopí se zdá, že je jejich užívání rovnoměrněji rozloženo 
do celého týdne. 

Předseda správní rady agentury EMCDDA João Goulão říká: „V letošním roce klade agentura 
EMCDDA důraz na řadu nových výzev, které přinášejí stimulancia a další drogy. Agentura zejména 
zkoumá vznikající a rostoucí základnu důkazů s cílem využít ji při řešení problémů souvisejících 
s užíváním kokainu, metamfetaminu a konopí. Společným prvkem řešení těchto problémů je význam 
přikládaný psychosociálním intervencím, které představují cennou součást našeho terapeutického 
souboru nástrojů k řešení současné drogové problematiky“.   


