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VÝROČNÁ SPRÁVA 2010: HLAVNÉ BODY 

Európa čelí novým výzvam v dôsledku zmien v ponuke a užívaní drog 
 
(10.11.2010, LISABON EMBARGO 10.00 hod ZEČ/lisabonský čas) Agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA) 
uvádza, že zmeny v ponuke a užívaní tradičných drog a vznik rekordného počtu nových látok vo zvýšenej 
miere preverujú európske modely kontroly drog. Nové výzvy sú opísané vo Výročnej správe 2010: stav 

drogovej problematiky v Európe, ktorú dnes v Lisabone vydáva EMCDDA. Patria medzi ne: dômyselné 
techniky pašovania kokaínu, zmeny na trhu so stimulačnými drogami, rozšírená domáca výroba kanabisu, ako 
aj pretrvávajúci výskyt nekontrolovaných psychoaktívnych látok určených ako náhrada za kontrolované látky. 
 
Kokaín: dômyselné techniky pašovania a rastúce obavy o zdravie 

Výročná správa prináša aktuálny prehľad stále dômyselnejších techník ukrývania kokaínu a jeho pašovania do 
Európy. Jednou z nich je vloženie kokaínovej bázy alebo hydrochloridu (HCl) do nosičov (napr. včelí vosk, 
plasty, oblečenie, hnojivá) pred vývozom a ich následné extrahovanie v tajných laboratóriách zriadených 
v rámci EÚ. V roku 2008 bolo v EÚ odhalených približne 25 týchto laboratórií na tzv. sekundárnu extrakciu 
(v Španielsku). Plnia odlišnú úlohu než laboratóriá v Južnej Amerike, ktoré najskôr extrahujú kokaínovú bázu 
alebo hydrochlorid z kokových listov alebo kokovej pasty (pozri rámček, kapitola 5) (1).  

Ďalšou znepokojivou skutočnosťou, na ktorú správa poukazuje, je zvýšenie počtu úmrtí súvisiacich s užívaním 
kokaínu (pozri rámček, kapitola 7). Momentálne sa v Európe každoročne zaznamená približne 1 000 úmrtí 
súvisiacich s kokaínom. V Spojenom kráľovstve sa v rokoch 2003 až 2008 zdvojnásobil počet úmrtných listov 
uvádzajúcich ako príčinu úmrtia kokaín (zo 161 na 325). V roku 2008 nastúpilo v 27 európskych štátoch 
približne 70 000 osôb na protidrogovú liečbu v súvislosti s problémami s kokaínom (práškový kokaín a crack), 
čo predstavuje približne 17 % všetkých novonastúpených klientov protidrogovej liečby (obrázok TDI-2, časť ii).  

Ako uvádza riaditeľ centra EMCDDA Wolfgang Götz: „Príliš veľa Európanov stále vníma užívanie kokaínu ako 
relatívne neškodný doplnok úspešného životného štýlu. Postupne však vidíme, že čím vyššia je spotreba 
kokaínu, tým väčší je jeho vplyv na verejné zdravie. Treba upozorniť nielen na možnosť prudkého nárastu 
užívania tejto drogy, ale aj na to, že môže viesť k úmrtiam, dokonca aj vtedy, keď sa užíva príležitostne 
a v nízkych dávkach.“  

Kokaín predávaný v Európe je často zmiešaný s tzv. látkami na rezanie (prímesami) s cieľom zvýšiť jeho trhovú 
hodnotu. Môžu to byť inertné látky (napr. cukor, škrob) alebo aktívne prísady, ktoré prehlbujú alebo 
napodobňujú účinky drogy (napr. lidokaín, fenacetín, prokaín, kofeín). Dnešná správa poukazuje na rastúce 
používanie levamizolu ako prímesi kokaínu v USA, kde sa odhaduje, že túto prímes obsahovalo 70 % kokaínu 
analyzovaného v júli 2009. Dostupné údaje v niektorých členských štátoch EÚ ukazujú, že táto látka bola 
prítomná v značnej časti analyzovaného zachyteného kokaínu. V súčasnosti monitoruje kokaínové prímesi len 
niekoľko európskych štátov, čo zdôrazňuje potrebu skvalitnenia sledovania a analýz. Dlhodobé užívanie 
levamizolu môže pre užívateľov kokaínu predstavovať dodatočné zdravotné riziká (pozri rámček, kapitola 5)(2). 

Približne 14 miliónov dospelých Európanov vo veku 15 – 64 rokov niekedy užilo kokaín a takmer 4 milióny ho 
užili v minulom roku. Užívanie kokaínu nepomerne postihuje malý počet západoeurópskych štátov, kde je 
úroveň užívania vysoká. Inde v Európe sa užívanie kokaínu udržuje na nízkej úrovni (kapitola 5, obrázok 7). 
Prieskumy z roku 2008 v štátoch s najvyššou prevalenciou – v Dánsku, Írsku, Španielsku, Taliansku 
a Spojenom kráľovstve – uvádzajú užívanie v minulom roku medzi mladými dospelými (15 – 34 rokov) 
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v rozsahu 2,9 % (Taliansko) až 6,2 % (Spojené kráľovstvo) (kapitola 5, tabuľka 8; tabuľka GPS-2, časť ii). 
V Spojenom kráľovstve a Španielsku, dvoch štátoch s najvyššou prevalenciou, údaje kolíšu: v údajoch za 
rok 2008 sa ukazuje vzostup (kapitola 5, obrázok 8, obrázok GPS-14, časť i a ii), ale v predbežných údajoch za 
rok 2009 určitý pokles. 

Počet záchytov v Európe za rok 2008 sa odhadoval na 96 300 (kapitola 5, tabuľka 7). Počet záchytov 
v strednej a východnej Európe zostáva nízky, aj keď v 10 štátoch sa v rokoch 2003 až 2008 viac ako 
zdvojnásobil (zo 469 na 1 212). Mohlo by to naznačovať, že pašovanie a dostupnosť kokaínu v tomto regióne 
je na vzostupe.  

Amfetamíny stále predstavujú veľký problém v určitých častiach Európy — nestálosť trhu s extázou 

Užívanie amfetamínov (amfetamínu alebo metamfetamínu) je v Európe celkovo nižšie ako v prípade kokaínu 
a trendy spotreby zostávajú stabilné (kapitola 4, obrázok 6). V mnohých krajinách však naďalej predstavuje 
jedna z uvedených látok najčastejšie užívanú stimulačnú drogu. Takmer 12 miliónov Európanov vo veku 15 –
 64 rokov niekedy v živote vyskúšalo amfetamíny a takmer 2 milióny v minulom roku (kapitola 4, tabuľka 5).  

Podľa výročnej správy hlásia problémové užívanie amfetamínu najmä štáty v severnej Európe. Amfetamíny sa 
podieľajú na značnom počte osôb nastupujúcich na protidrogovú liečbu vo Švédsku (32 %), Fínsku (20 %) 
a Lotyšsku (15 %). Množstvo amfetamínu zachyteného v Európe sa v ostatných rokoch (2003 – 2008) trvale 
zvyšuje a v roku 2008 predstavovalo 8,3 tony (kapitola 4, tabuľka 4 a tabuľka SZR-12). 

Problémové užívanie metamfetamínu v Európe sa stále vo veľkej miere obmedzuje na Českú republiku 
a Slovensko. Zdá sa však, že táto droga je čoraz dostupnejšia v niektorých častiach severnej Európy (napr. 
v Nórsku, Švédsku, Lotyšsku, Fínsku), kde sa pravdepodobne predáva ako náhrada za amfetamín. Počet 
záchytov metamfetamínu v Európe sa v ostatných rokoch (2003 – 2008) zvýšil. V roku 2008 bolo hlásených 
4 700 záchytov drogy predstavujúcich množstvo 300 kg. V roku 2008 bolo v Českej republike odhalených 
rekordných 458 výrobní metamfetamínu (v roku 2007 ich bolo 390) (kapitola 4, obrázok 5). Výrobu 
metamfetamínu hlási aj Slovensko a tiež Litva a Poľsko, ktoré zásobujú hlavne škandinávsky trh.  

Následky problému užívania amfetamínu a metamfetamínu v Európe a reakcie naň sa skúmajú v osobitnom 
prehľade, ktorý centrum EMCDDA dnes vydáva spoločne s výročnou správou (pozri tlačovú správu č. 
12/2010, zhrnutie a webovú stránku http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues).  

Trendy užívania extázy v Európe sú celkovo stabilné (kapitola 4, obrázok 6 a tabuľka 6). Extázu vyskúšalo 
približne 11 miliónov Európanov, pričom asi 2,5 milióna v minulom roku. Odhaduje sa, že počet zachytených 
tabliet extázy poklesol o 14 % na úroveň 13,7 milióna v roku 2008 (v porovnaní s údajmi z roku 2007) 
a odhadovaná priemerná cena v rokoch 2003 až 2008 klesla o 32 % na 4 až 10 EUR za tabletu v roku 2008 
(cenový rozsah vo väčšine krajín, ktoré poskytli údaje). V roku 2009 sa v tabletách extázy bežne vyskytovali 
piperazíny (3) (samostatne alebo v kombinácii s MDMA). Uvedené zmeny odrážajú skutočnosť, že trh s extázou 
je čoraz zložitejší a majú možný vplyv na vnímanie kvality drogy z hľadiska jej užívateľov. 

Kanabis: miera užívania v častiach východnej Európy momentálne konkuruje miere užívania 
v západných krajinách EÚ alebo ju predstihuje  

Úroveň užívania kanabisu v niektorých štátoch východnej Európy sa podľa všetkého zvyšuje, v určitých 
prípadoch konkuruje úrovniam prevalencie zisteným v častiach západnej Európy alebo ich prevyšuje (tabuľka 
GPS-2, časť ii; obrázok GPS-4, časť i). Vo východných členských štátoch EÚ dosahovali najvyššiu úroveň 
ročnej prevalencie užívania kanabisu medzi mladými dospelými (15 – 34 rokov) Česká republika (28,2 %), 
Slovensko (14,7 %) a Estónsko (13,6 %). V západných štátoch oznámilo najvyššiu prevalenciu Taliansko 
(20,3 %), Španielsko (18,8 %) a Francúzsko (16,7 %). Miera užívania sa medzi jednotlivými krajinami 
významne líši, pričom najvyššia odhadovaná prevalencia užívania v minulom roku medzi mladými dospelými 
(Česká republika – 28,2 %) je viac ako tridsaťkrát väčšia ako najnižšia prevalencia (Rumunsko – 0,9 %) 
(kapitola 3, tabuľka 3). 
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Najnovšie údaje potvrdzujú celkovú stabilizáciu alebo klesajúci trend užívania kanabisu v Európe citovaný 
v predchádzajúcich troch výročných správach centra EMCDDA. V rámci tohto trendu však môžeme pozorovať 
odlišné trendy užívania. Medzi mladými dospelými (15 – 34 rokov), ktorí uviedli užívanie kanabisu v minulom 
roku, sa v období 1998 – 2008 prejavujú tri hlavné trendy (kapitola 3, obrázok 4). Päť štátov zo severnej 
a juhovýchodnej Európy – Bulharsko, Grécko, Maďarsko, Fínsko, Švédsko – si udržujú stabilnú a nízku 
úroveň užívania (menej ako 9 %). Šesť štátov v západnej Európe – Dánsko, Nemecko, Španielsko, 
Francúzsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo – uvádza vyššiu úroveň užívania, ale s poklesom či stabilizáciou 
stavu v ostatných rokoch. Štyri štáty – Česká republika, Estónsko, Taliansko, Slovensko – stále uvádzajú 
vzrastajúce trendy užívania kanabisu. V údajoch európskeho školského prieskumu, ktorý sa týka užívania 
alkoholu a iných drog (ESPAD) sa ukazujú podobné rozdiely v časových trendoch užívania kanabisu medzi 
školákmi vo veku 15 až 16 rokov (1995 – 2007) (obrázok EYE-1, časť xi).  

Dopyt po kanabise v Európe sa odráža v ročnom počte záchytov, ktoré dosahujú približne 1 000 ton drogy 
(kapitola 3, tabuľka 2). V roku 2008 bolo v Európe zachytených 900 ton kanabisovej živice, čo je takmer 
desaťkrát väčší objem ako pri zachytenom rastlinnom kanabise (približne 90 ton). Rastlinný kanabis sa však 
v súčasnosti bežne produkuje priamo v Európe (v roku 2008 oznámilo domáce pestovanie 29 európskych štátov) 
a keďže je bližšie k trhu, pre ktorý je určený, znižuje sa aj pravdepodobnosť jeho záchytu. Počet záchytov 
kanabisových rastlín sa od roku 2003 zvýšil a v roku 2008 dosiahol približne 19 000 prípadov (tabuľka SZR-5) (4).  

„Predstavy verejnosti o domácej výrobe kanabisu sa často spájajú s črepníkom na okennom parapete alebo 
niekoľkými rastlinami v záhradnom skleníku,“ vysvetľuje Wolfgang Götz. „Dnešná skutočnosť je však úplne 
odlišná. Organizované zločinecké skupiny si uvedomili, aké zisky môže prinášať rozsiahle pestovanie kanabisu 
v blízkosti trhu, pre ktorý je určený. Vedľajšou škodou, ktorú tento vývoj prináša, je stúpajúce násilie 
a kriminalita v mestských komunitách, ktoré vyžadujú nové opatrenia orgánov činných v trestnom konaní 
jednotlivých členských štátov a Európy.“  

Takmer 75,5 milióna Európanov (každý piaty dospelý vo veku 15 – 64 rokov) niekedy v živote vyskúšalo 
kanabis a takmer 23 milióny z nich ho užili v minulom roku (kapitola 3, tabuľka 3). Odhaduje sa, že takmer 4 
milióny Európanov užívajú kanabis denne alebo takmer denne. Približne jedna pätina (21 %) klientov 
špecializovanej protidrogovej liečby uvádza kanabis ako hlavnú problematickú drogu (približne 85 000 klientov) 
(obrázok TDI-2, časť ii). Naopak mierne klesá počet klientov, ktorí sa prvýkrát podrobujú liečbe z dôvodu 
primárneho užívania kanabisu.  

Rekordný počet nových drog hlásených za rok 2009 
 
V roku 2009 dostalo centrum EMCDDA a Europol prostredníctvom systému včasného varovania oficiálne 
oznámenia o rekordnom počte nových drog (kapitola 8). V roku 2009 bolo uvedeným agentúram prvýkrát 
oznámených dvadsaťštyri nových psychoaktívnych látok. To predstavuje nielen najväčší počet látok hlásených 
v jednom roku, ale aj takmer dvojnásobok počtu látok oznámených v roku 2008 (13). Všetky nové zlúčeniny 
boli syntetické vrátane troch látok na medicínske použitie.  

V tohoročnej správe sa upozorňuje na nový fenomén rastúcej popularity syntetických katinónov. Ide o deriváty 
základnej zlúčeniny katinónu, ktorá štrukturálne súvisí s amfetamínom. Systém včasného varovania 
momentálne sleduje viac ako 15 syntetických katinónov. Rastúci počet dôkazov o užívaní a dostupnosti jednej 
z týchto drog – mefedrónu – podnietil koncom roka 2009 rozšírený vedecký výbor centra EMCDDA, aby v roku 
2010 vyhodnotil zdravotné a sociálne riziká tejto drogy (5). V dôsledku tohto hodnotenia rizík Európa v 
súčasnosti zvažuje kontrolu tejto látky. Opatrenia na kontrolu mefedrónu prijalo v súčasnosti niekoľko krajín 
(Belgicko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Luxembursko, Malta, Nemecko, 
Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo a Švédsko). Dva členské štáty – 
Holandsko a Fínsko – zaviedli kontrolné opatrenia na mefedrón v rámci svojej zdravotníckej legislatívy. 

Ďalej sa rozvíja aj nový fenomén s názvom „spice“ – bylinných výrobkov určených na fajčenie, do ktorých sú 
pridané syntetické kanabinoidy. Názvy, ako aj značkové balenie výrobkov typu „spice“ sú rôzne a ich 
psychoaktívne zlúčeniny sa menia podľa kontrolných opatrení. V roku 2009 bolo prostredníctvom systému 
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včasného varovania hlásených spolu deväť syntetických kanabinoidov z minimálne štyroch rôznych 
chemických skupín.  

Objavenie nových neregulovaných syntetických zlúčenín, ktoré sa na internete predávajú ako legálne 
psychoaktívne látky alebo s označením „nie je určené na ľudskú spotrebu“ predstavujú čoraz väčšiu výzvu 
z hľadiska sledovania, reakcie a kontroly v súvislosti s užívaním nových psychoaktívnych látok. V roku 2008 sa 
prostredníctvom systému včasného varovania zistilo 31 nových látok. Patria medzi ne: syntetické katinóny, 
syntetické kanabinoidy, ako aj nové syntetické látky pripomínajúce kokaín a amfetamíny (6). V nedávnom 
rýchlom on-line prieskume vykonanom centrom EMCDDA zameranom na internetových predajcov (na začiatku 
roku 2010) sa zistilo, že 170 on-line obchodov predáva nekontrolované psychoaktívne látky a halucinogénne 
huby.  

 
Poznámky:  
 
(1) Pozri tiež s. 25 Cocaine: a European Union perspective in the global context (Kokaín: perspektíva Európskej únie 

v celosvetovom kontexte, apríl 2010).  
www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/cocaine  
(2) Pozri s. 26 www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/cocaine 
(3) Skupina chemických zlúčenín vrátane BZP a mCPP – pozri profil drogy BZP a ďalších piperazínov vypracovaný 

EMCDDA na adrese www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
(4) Nová publikácia EMCDDA o výrobe a trhoch kanabisu bude uverejnená v roku 2011. 
(5) Pozri www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs. Pozri aj drogový profil syntetických katinónov vypracovaný 
EMCDDA www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
(6) Pozri drogový profil derivátov syntetického kokaínu vypracovaný EMCDDA.  
www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
 

Údaje uverejnené vo Výročnej správe za rok 2010 sa týkajú roku 2008 alebo posledného dostupného roku.                                 
Obrázky a tabuľky citované v tejto tlačovej správe nájdete v štatistickom súhrne 2010 na adrese: 

http://www.emcdda.europa.eu/stats10 

Informácie o všetkých výročných správach, tlačových správach, službách a podujatiach nájdete na adrese:  
http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 
 


