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PROBLÉMY SE STARÝMI A NOVÝMI DROGAMI – EVROPSKÁ SCÉNA V ROCE 2013 

Dnes byla zveřejněna nová Evropská zpráva o drogách – evropská drogová problematika se 

neustále proměňuje, uvádí EMCDDA 

(28.5.2013, LISABON EMBARGO do 10:00 západoevropského/lisabonského času) Evropská drogová 
problematika je ve stavu neustálých změn s nově se vynořujícími hrozbami, které ohrožují modely současné 
protidrogové politiky a zavedené metody. Podle Evropské zprávy o drogách 2013: Trendy a vývoj, kterou 
dnes zveřejnila agentura EU pro drogy (EMCDDA) v Lisabonu (1). Ve své výroční zprávě agentura popisuje 
příznivý vývoj u starších drog, jako menší počet nových uživatelů heroinu, méně injekčních aplikací a pokles 
spotřeby konopí a kokainu v některých zemích. To je ale vyváženo znepokojivým užíváním syntetických 
stimulantů a nových psychoaktivních látek, které jsou nabízeny jak ilegálně, tak na trhu s tzv. „legálním 
opojením“. 

Dnešní zpráva také zdůrazňuje, že trh s drogami je „méně stabilní a dynamičtější“ a „méně strukturovaný, 
pokud se týká látek rostlinného původu, které musejí na evropský spotřebitelský trh překonat velké 
vzdálenosti“. Významným hnacím motorem změn jsou globalizace a informační technologie, kdy nové spojení 
mezi spotřebiteli a dodavateli umožňuje internet. 

Evropská komisařka pro vnitřní věci, Cecilia Malmströmová, uvedla: „Zjištění Evropské zprávy o drogách 

2013 vydané EMCDDA mě potěšila i znepokojila zároveň. Těší mě fakt, že díky masivní protidrogové politice 
a rekordní úrovni léčby spotřeba heroinu, kokainu a konopí v některých zemích zřejmě klesá a pokračuje 
i pokles přenosu HIV v souvislosti s drogami. Současně jsem ale znepokojena tím, že čtvrtina dospělých 
Evropanů – neboli 85 milionů lidí – užila nelegální drogu a že podle historických norem je spotřeba drog 
v Evropě stále vysoká. Mé obavy zjitřují i nově se vynořující problémy – čelíme ještě složitějšímu trhu se 
stimulanty a nevyčerpatelnému zdroji nových drog, které jsou stále různorodější. Skutečnost, že v minulém 
roce bylo zachyceno přes 70 nových drog, je samo o sobě důkazem, že protidrogová politika se musí 
přizpůsobit měnícímu se trhu s drogami.“ 

„Na náznaky prvních úspěchů současné protidrogové politiky v některých významných oblastech musíme 
pohlížet ve světle toho, že situace v oblasti drog se neustále mění,“ řekl ředitel EMCDDA, Wolfgang Götz. 
„Budeme muset pracovat dál a přizpůsobit naše současné metody tak, aby byly schopné čelit novým trendům 
a způsobům užívání nových i starých drog. Nová protidrogová strategie EU pro období 2013–2020 bude muset 
být zaměřena na problém s drogami, které se neustále mění, a na dynamicky a rychle se vyvíjející drogový trh. 
Věřím, že tato zpráva bude cenným zdrojem informací pro reakci na výzvy, které před námi leží.“ 

Dále jsou uvedena hlavní zjištění zprávy týkající se jednotlivých látek. 

Konopí: silný a rozmanitý trh, obavy z vysoce rizikového užívání, rostoucí poptávka po léčbě 

Podle odhadů vyzkoušelo konopí někdy v životě 77 milionů dospělých Evropanů (15–64 let), z toho asi 
20 milionů v minulém roce. I přes rozdíly mezi jednotlivými zeměmi současné údaje naznačují celkově stabilní 
nebo klesající trend užívání (obrázek 2.2). Dnešní zpráva nicméně uvádí, že užívání konopí zůstává podle 
historických norem na vysoké úrovni a že existuje „velký a relativně silný trh“ s touto látkou s větší rozmanitostí 
dostupných výrobků z konopí. 
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Podle posledních údajů je rostlinné konopí („marihuana“), které je někdy velmi silné, v Evropě stále běžnější 
a téměř všechny státy EMCDDA dnes hlásí domácí pěstování tohoto produktu. Za posledních 10 let počet 
záchytů rostlinného konopí v Evropě přesáhl počet záchytů pryskyřice a představuje nyní více než polovinu 
všech záchytů konopí (obrázek 1.3). A v roce 2011 představovaly záchyty rostlinného konopí 41 % všech 
záchytů drog, zatímco u konopné pryskyřice se jednalo o 36 % (obrázek 1.1). 

Na trendy spotřeby konopí je třeba pohlížet z hlediska různých způsobů užívání, uvádí EMCDDA, přičemž 
největší zdravotní ohrožení se týká se podle odhadů 3 milionů Evropanů (15–64 let), kteří užívají tuto drogu 
denně nebo téměř denně (asi 1 % dospělých Evropanů). V Evropě počet klientů, kteří poprvé žádali léčbu 
svých problémů s konopím, stoupl v posledních letech asi o třetinu z odhadovaných 45 000 hlášených v roce 
2006 na 60 000 v roce 2011, což z konopí dělá nejčastěji uváděnou drogu mezi klienty, kteří poprvé vyhledají 
pomoc. Nová, dnes publikovaná analýza (viz „Pohledy na drogy“, Perspectives on drugs/POD) se věnuje 
charakteristice častých a vysoce rizikových uživatelů konopí a ukazuje, jak může zhodnocení této skupiny 
pomoci při přípravě adekvátní reakce zaměřené na nejohroženější osoby. 

Heroin — důkaz o klesající spotřebě a dodávkách 

Podle dnešní zprávy poslední údaje o požadované léčbě a záchytech ukazují sestupný trend užívání 
a dostupnosti heroinu. V celé Evropě klesl počet osob, které žádají poprvé odbornou léčbu závislosti na 
heroinu, z maxima 59 000 v roce 2007 na 41 000 v roce 2011, přičemž pokles je nápadnější 
v západoevropských zemích. Pochopení trendu užívání heroinu je z důvodu dopadu užívání této drogy na 
zdraví veřejnosti prioritou. Dnes byla zveřejněna nová analýza dlouhodobých trendů užívání heroinu              
(viz „POD“), která potvrzuje, že v poslední dekádě došlo k poklesu počtu osob, které poprvé vyhledaly léčbu 
z důvodu problémů s heroinem. 

Rovněž údaje o léčbě klientů i nadále vykazují pokles injekční aplikace drogy. EMCDDA uvádí, že mezi roky 
2006 a 2011 došlo „mezi klienty, kteří poprvé vyhledali léčbu z důvodu závislosti na heroinu, k celkovému 
poklesu podílu osob, které si aplikují heroin injekčně“. Spolu s vlivem intervencí (např. substituční léčby) tento 
pokles injekční aplikace pravděpodobně přispěl ke snížení infekcí HIV souvisejících s drogami v Evropě. 
Propuknutí HIV nákazy v Řecku a v Rumunsku tento příznivý trend přerušilo a podtrhlo nutnost poskytování 
adekvátních služeb pro minimalizaci škod a lékařské péče (obrázek 2.10). 

Poslední údaje o záchytech ukazují, že hlášené množství zadrženého heroinu bylo v EU a v Norsku v roce 
2011 (6,1 tun) nejnižší za posledních deset let a odpovídalo asi polovině zadrženého množství v roce 2011 
(12 tun). (Značný pokles zadrženého množství hlásí Turecko – obrázek 1.5). Počet záchytů hlášených v tomto 
období rovněž poklesl z 63 000 v roce 2001 na odhadovaných 40 500 v roce 2011. 

Kokain – pokles užívání a záchytů, různorodější obchodní trasy 

V poslední dekádě se kokain stal nejčastěji užívanou nelegální stimulační drogou v Evropě, i když většina 
uživatelů pochází z několika málo západoevropských zemí. Kokain vyzkoušelo v průběhu života okolo 14,5 
milionu Evropanů (15–64 let), z toho v posledním roce asi 3,5 milionu. Dnešní zpráva ale ukazuje, že celkově 
trend užívání i dodávek kokainu v současné době klesá. 

Zatímco některé státy stále hlásí nárůst odhadované spotřeby kokainu, poslední průzkumy vykazují signály 
klesající spotřeby u mladých dospělých (15–34 let) v pěti zemích s nejvyšší prevalencí (Dánsko, Irsko, 
Španělsko, Itálie a Spojené království) (obrázek 2.4). A nižší počet osob vyhledává léčbu z důvodu problémů 
s kokainem. Počet hlášených klientů, kteří poprvé žádají léčbu primárně z důvodu užívání kokainu, klesl 
z 37 000 v roce 2009 na 31 000 v roce 2011. Stále jsou ale hlášeny akutní i chronické problémy související 
s užíváním kokainu. V popředí pozornosti dnešní nové analýzy EMCDDA (viz „POD“) stojí neodkladné 
zdravotní důsledky užívání kokainu, které poukazují na potenciál využití údajů o nemocniční neodkladné péči 
k monitorování akutních problémů souvisejících s drogami. V roce 2011 bylo zaznamenáno nejméně 475 úmrtí 
souvisejících s kokainem, i když může jít o podhodnocený údaj. 
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Na straně dodavatelů je hlášen dramatický pokles množství zadrženého kokainu (obrázek 1.7). V roce 2011 
bylo zachyceno 62 tun drogy, což je téměř 50% pokles oproti 120 tunám kokainu zachyceným v nejhorším roce 
2006. Počet záchytů kokainu rovněž klesl z maxima 100 000 v roce 2008 na 86 000 v roce 2011 (obrázek 1.7). 
Pokles zadrženého objemu byl značný zejména na Pyrenejském poloostrově, kde celkové množství kokainu 
zadrženého ve Španělsku a Portugalsku kleslo z 84 tun v roce 2006 na 20 tun v roce 2011. Ovšem současné 
náznaky větší různorodosti obchodních tras kokainu do Evropy – včetně velkých jednotlivých záchytů 
v přístavech v Bulharsku, Řecku, Rumunsku a pobaltských zemích – vyvolávají obavy z budoucího 
rozšíření užívání. 

Syntetické stimulanty – rostoucí význam, nové výzvy 

Podle dnešní zprávy „pochopení celkových trendů užívání syntetických stimulačních drog komplikuje fakt, že 
jsou často navzájem zaměňovány, protože uživatelé si je vybírají podle dostupnosti, ceny a vnímané kvality“. 
Amfetaminy a extáze jsou stále nejčastěji užívanými syntetickými stimulanty v Evropě a v určité míře konkurují 
kokainu. 

Podle odhadů vyzkoušelo amfetaminy (pojem zahrnující amfetamin a metamfetamin) ve svém životě 12,7 
milionu Evropanů (15–64 let), z toho asi 2 miliony v posledním roce. Podle posledních údajů je užívání 
amfetaminů mezi mladými dospělými stabilní nebo klesá (obrázek 2.5). Z obou drog je v Evropě častější 
amfetamin, ale objevují se známky rostoucí dostupnosti a užívání metamfetaminu. 

Záchyt metamfetaminu, i když je stále nízký, jak co do počtu, tak co do množství, v období 2002 až 2011 
vzrostl, což svědčí o rostoucí dostupnosti drogy (obrázek 1.11). (Záchyt amfetaminu v roce 2011 se vrátil 
k hodnotám zjištěným v roce 2002 – obrázek 1.10). A zdá se, že užívání metamfetaminu, které je v Evropě 
historicky nízké a je omezeno převážně na Českou republiku a Slovensko, se nyní šíří, přičemž náznaky 
problematického užívání byly zaznamenány v Německu, Řecku, na Kypru a v Turecku. 

„Extázi“ (metylendioxymetamfetamin, MDMA) vyzkoušelo v průběhu života 11,4 milionu Evropanů (15–64 let), 
z toho v posledním roce asi 2 miliony. Zdá se, že v posledních letech popularita této drogy klesla, což 
pravděpodobně odráží špatnou „kvalitu“ (čistotu neboli obsah MDMA) tablet prodávaných jako „extáze“. To se 
teď zřejmě mění a objevují se důkazy, že větší dostupnost MDMA přispívá k obnově zájmu o tuto drogu. 

Výrobu syntetických drog hodnotí dnešní nová analýza EMCDDA (viz „POD“). Všímá si hlavních oblastí, kde se 
v Evropě vyrábí, produktů a surovin, ze kterých se syntetické drogy vyrábějí, a současných trendů výroby.  
POD ukazuje, že „nejvážnější současná výzva z hlediska prosazování zákonnosti v zemích, kde se amfetamin 
a metamfetamin vyrábí“ se týká chemické látky alfa-fenylacetoacetonitrilu (APAAN), látce pro výrobu BMK 
(chemické suroviny používané k výrobě amfetaminu a metamfetaminu). Od roku 2009 bylo v Evropě zadrženo 
velké množství zásilek APAAN o celkovém objemu desítek tun. Tato chemická látka je nyní na seznamu 
dobrovolně monitorovaných látek Evropské komise jako látka, o níž je známo, že se používá k výrobě 
syntetických drog, ale nepodléhá mezinárodní kontrole. 

Nové drogy – rychle se měnící trh, rozmanitější látky, obavy týkající se „syntetického konopí“ 

V roce 2012 bylo prostřednictvím systému včasného varování EU oficiálně poprvé hlášeno 73 nových 
psychoaktivních látek (obrázek 1.14). Z těchto látek bylo 30 syntetických kanabinoidů, které napodobují účinky 
konopí. Zpráva uvádí, že „tyto výrobky, které můžou být značně silné, byly nyní hlášeny téměř ve všech 
evropských zemích“. Nová analýza EMCDDA (viz „POD“) přináší aktualizaci současných poznatků o těchto 
látkách, které nyní představují největší skupinu sloučenin monitorovaných prostřednictvím systému včasného 
varování. POD hodnotí nové trendy v této oblasti zahrnující: nové výrobky z pryskyřice obsahující tyto látky, 
přítomnost těchto chemikálií ve vzorcích rostlinného konopí a jejich záchyt ve směsích obsahujících jiné 
nesouvisející chemické látky (např. tryptaminy, syntetické katinony). 

Z ostatních sloučenin zachycených v roce 2011 patřilo 19 látek do „méně známých nebo ojediněle se 
vyskytujících chemických skupin“. Za zmínku stojí také 14 nových fenetylaminů, což je nejvyšší počet hlášený 
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od roku 2005. Plné znění výroční revize práce systému časného varování EU o nových drogách – kterou 
dnes zveřejnila EMCDDA a Europol (viz nové vydání 5/2013) – nepřináší žádné zprávy o známkách snižování 
počtu nových drog hlášených v Evropě. Agentury nicméně zdůrazňují, že monitorování nových drog 
neznamená jen „počítání čísel“ ale také informace o škodách, které mohou způsobit, a ujištění, že v případě 
potřeby se provede rychlé opatření k ochraně veřejného zdraví. 

 
Poznámky 
 
(1) Evropskou zprávu o drogách 2013 (dostupná ve 23 jazycích) a „Pohledy na drogy“ (Perspectives on drugs,/POD) 
(v angličtině) lze najít na stránkách www.emcdda.europa.eu/edr2013. Údaje uvedené ve zprávě jsou za rok 2011 nebo za 
poslední rok, za nějž jsou údaje k dispozici. Další číselné údaje a tabulky lze najít ve Statistickém věstníku 2013 

www.emcdda.europa.eu/stats13 


