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Zahájení nové protidrogové strategie EU (na období 2005–2012) znamená v evropském p�ístupu k 
�ešení drogové problematiky d�ležitý krok vp�ed. Strategie a její stávající ak�ní plán (2005–2008) jsou 
konkrétními p�íklady rostoucího konsensu mezi �lenskými státy a podtrhují jejich spole�ný závazek   
ke spolupráci a vynaložení spole�ného úsilí. Zde ale tento konsensus nekon�í. A�koli národní politika 
z�stává výsadou jednotlivých zemí a rozdíly v jednotlivých politikách jsou dosud patrné a oživují 
evropskou debatu, v základních otázkách se rozdíly hledají jen obtížn�. Celkov� dnes vidíme,           
že jednotlivé zem� se ve stále v�tší mí�e ubírají stejným sm�rem.  

Tém�� všechny evropské zem� nyní zasazují své politické iniciativy do celkové národní protidrogové 
strategie nebo ak�ního plánu. V hloubkové analýze dnešní protidrogové politiky podáváme zprávu o 
silných náznacích rozši�ování rozsahu t�chto strategií tak, aby zahrnovaly legální návykové látky,   
jako je alkohol, tabák a léky, i nelegální drogy (1). Více než dv� t�etiny monitorovaných zemí 
v dokumentech o své protidrogové politice výslovn� uvád�jí ob� skupiny látek nebo legální drogy 
zahrnují do systému prevence a lé�by. V dob�, kdy je v Evrop� stále více patrné užívání více 
legálních �i nelegálních látek sou�asn� (polyvalentní užívání drog), se zcela jist� jedná o dob�e 
na�asovaný p�ístup.  

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) v sou�asné dob� �elí 
obtížné úloze monitorovat mnohem širší spektrum látek než p�ed deseti lety. Lé�ebná za�ízení se 
stále �ast�ji zabývají nár�stem r�zných typ� stimulancií a polyvalentním užíváním drog; je patrné,     
že problémy s drogami a s alkoholem se zna�n� p�ekrývají. Tématem, které se prolíná celou letošní 
výro�ní zprávou, je akutní pot�eba rozvoje strategií a iniciativ, které by odpovídajícím zp�sobem 
reagovaly na složitou a mnohotvárnou povahu aktuální drogové situace. Užívání více drog je velkým 
problémem pro monitorovací systémy, které byly tradi�n� zam��eny na užívání jednotlivých látek. 
Pokud máme reagovat na pot�eby rostoucího po�tu osob, jejichž problémy plynou z užívání n�kolika 
drog, musí být naší budoucí prioritou rozvoj postup� sm��ujících k pochopení tohoto vzorce užívání 
drog.  

Vedle monitorování sou�asné situace je naším úst�edním úkolem monitorovat nové drogy a p�edvídat 
ohrožení ve�ejného zdraví v budoucnu. Je pravd�podobné, že nové formy užívání drog budou nejprve 
omezeny na nízký po�et jedinc� v malých skupinách nebo v ur�itých regionech �i sociálních 
prost�edích. Naším cílem je rychle zachytit nové látky a nastupující trendy d�íve, než dojde k jejich 
rozší�ení a k rozvoji vážn�jších problém�. 

V roce 2005 bylo prost�ednictvím evropského systému v�asného varování (2) EMCDDA a Europolu 
oficiáln� hlášeno 14 nových psychoaktivních látek. Významné zjišt�ní se týkalo výskytu a rychlého 
rozší�ení nové psychoaktivní látky mCPP – 1-(3-chlorfenyl)piperazinu, který �lenské státy zjistily ve 
vyšší mí�e, než u jakékoli jiné nové psychoaktivní látky od zahájení systému v�asného varování v  
roce 1997.  
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B�hem jednoho roku se mCPP objevil ve 20 �lenských státech a v Rumunsku a Norsku;       
je �asto prodáván jako „nová extáze“. Jde o p�íklad toho, jak výrobci nezákonných drog stále 
hledají nové chemické látky, které lze potenciálním uživatel�m nabídnout. Systém v�asného 
varování je d�ležitým mechanismem p�edcházejícím zdravotním poškozením mladých 
Evropan�.  

V roce 2005 EMCDDA rovn�ž spustila pilotní projekt E-POD (European Perspectives on 
Drugs), který má pomoci zjistit a vystopovat nastupující drogové trendy v Evrop� a porozum�t 
jim (3). První zpráva (4) z tohoto projektu ukázala na zjevný nár�st dostupnosti a užívání 
halucinogenních hub od 90. let 20. století. Tím, že se E-POD zam��uje na konkrétní látky, 
p�sobí jako celoevropský radar k zachycení nových módních drog a m�že pomoci 
jednotlivým stát�m rychle a ú�inn� reagovat na jejich užívání a s ním související zdravotní 
rizika. 

Drogou spjatou s vážnými riziky pro ve�ejné zdraví po celém sv�t� je metamfetamin. 
V Evrop� jsou potíže spojené s touto drogou dosud omezeny na n�kolik málo zemí, 
v minulém roce ale ohlásily záchyty metamfetaminu i další zem�, což jasn� podtrhuje pot�ebu 
intenzivn�jšího monitorování rizikových skupin.  

To m� p�ivádí k návrhu Evropské komise z roku 2005 nov� definovat hlavní zam��ení 
EMCDDA, aby bylo možno lépe se postavit t�mto novým obtížným úkol�m. V revidovaném 
na�ízení se nap�íklad uvádí, že EMCDDA musí zohlednit nové zp�soby užívání drog, 
p�edevším polyvalentní užívání drog, v�etn� kombinovaného užívání legálních a nelegálních 
psychoaktivních látek.  

V globální debat� o drogové problematice nechybí rétorika týkající se pot�eby vyváženého 
p�ístupu k drogám založeného na ov��ených informacích. V Evrop� se možná více než kde 
jinde stává tato rétorika skute�ností. Nová protidrogová strategie EU a navazující ak�ní plán 
vycházejí z konsensu jednotlivých stát� v oblastech snižování nabídky i poptávky. Existuje 
zde také jasná shoda o d�ležitosti sb�ru a vým�ny informací, ší�ení osv�d�ených postup� a  
o pot�eb� rozhodování o tom, jaká opat�ení jsou v zájmu ob�an� nejlepší, na základ� 
v�decky ov��ených informací. Evropská komise za podpory EMCDDA vyhodnotí stávající 
ak�ní plán práv� na základ� ov��ených informací. 

Evropské protidrogové strategie a ak�ní plány pomohly vládám jednotlivých stát� zvýšit 
p�idanou hodnotu národních strategií a vedly k siln�jšímu a jednotn�jšímu aktivnímu p�ístupu 
k drogám v Evrop�. EMCDDA podporuje vytvá�ení národních strategií založených na 
ov��ených informacích tím, že poskytuje objektivní a p�ísn� v�deckou analýzu dostupných 
dat o fenoménu drog v Evrop�.  

Problémy, které užívání drog p�ináší jednotlivým Evropan�m, jejich rodinám a okolí, jsou 
tíživé. M�žeme být však optimisti�t�jší díky tomu, že dnes v Evrop� situaci nejen lépe 
chápeme, ale vedeme o drogách i racionáln�jší, otev�en�jší a informovan�jší diskuzi než   
kdy d�íve.  

 

(1) Selected issue: „European drug policies: extended beyond illicit drugs?“ http://issues06.emcdda.europa.eu 
(2) Podle rozhodnutí Rady 2005/387/JVV ze dne 10. kv�tna 2005 o vým�n� informací, hodnocení rizika a kontrole 

nových psychoaktivních látek (Ú�ední v�stník, L 127, 20.5.2005). Viz také 

http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeID=17869  
(3) Z�ízený v kontextu protidrogového ak�ního plánu EU (2005–2008), v n�mž se požaduje vypracovat „jasné 

informace o nov� vznikajících trendech a zp�sobech užívání drog a drogových trzích“. 

(4) „Hallucinogenic mushrooms: an emerging trend case study“ („Halucinogenní houby: p�ípadová studie 

nastupujícího trendu“) http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=7079                                         


