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O Evropském monitorovacím centru pro drogy  
a drogovou závislost
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (European 
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) je jednou 
z decentralizovaných agentur Evropské unie. Bylo založeno v roce 1993, 
sídlo má v Lisabonu a slouží jako ústřední zdroj komplexních informací 
o drogách a drogové závislosti v Evropě.

EMCDDA shromažďuje, analyzuje a šíří věcné, objektivní, spolehlivé 
a srovnatelné informace o drogách a drogové závislosti. Svým uživatelům 
tak poskytuje fakty podložený obrázek tohoto jevu na celoevropské úrovni.

Publikace centra jsou hlavním zdrojem informací pro širokou škálu zájemců, 
včetně tvůrců politiky a jejich poradců, odborníků a výzkumných 
pracovníků zabývajících se drogovou problematikou, a v širším smyslu pro 
sdělovací prostředky a laickou veřejnost.

Výroční zpráva EMCDDA obsahuje přehled o stavu drogové problematiky 
v EU a je základním referenčním materiálem pro každého, kdo se zajímá 
o nejnovější poznatky o drogách v Evropě.
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Jak získat publikace EU

Bezplatné publikace:

•	 prostřednictvím	stránek	EU	Bookshop	(http://bookshop.europa.eu);

•	 	v	zastoupeních	a	delegacích	Evropské	unie.	
Jejich	kontaktní	údaje	naleznete	na	adrese	http://ec.europa.eu	
nebo	si	je	můžete	vyžádat	faxem	na	čísle	+352	2929-42758.

Placené publikace:

•	 prostřednictvím	stránek	EU	Bookshop	(http://bookshop.europa.eu).

Předplatné (např. roční řady Úředního věstníku Evropské unie, sbírky rozhodnutí 
Soudního dvora Evropské unie):

•	 	u	některého	z	prodejců	Úřadu	pro	publikace	Evropské	unie	
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_cs.htm).
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Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje.
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Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie.

Bezplatná telefonní linka (*):
00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům 00 800 nebo mohou tyto hovory účtovat.

Právní upozornění

Tato publikace Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) je chráněna 
autorským právem. EMCDDA odmítá jakoukoli občanskoprávní či jinou odpovědnost za jakékoli důsledky 
vyplývající z použití údajů uvedených v tomto dokumentu. Obsah této publikace nemusí nutně vyjadřovat 
oficiální názory partnerů EMCDDA, členských států EU či jakékoli instituce nebo agentury Evropské unie.

Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu. Můžete se s nimi seznámit na 
portálu Europa (http://europa.eu).
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V letošním roce si připomínáme 50. výročí podpisu 
Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách, která je 
základním kamenem mezinárodního systému kontroly drog. 
Při předkládání našeho každoročního hodnocení stavu 
drogové problematiky v Evropě si stěží lze neuvědomit, 
jak výrazným vývojem tento jev za poslední půlstoletí 
prošel. Komplexní problémy s drogami, jimž dnes v Evropě 
čelíme, jsou ovlivňovány mnoha faktory a nejsou sociálně 
ani geograficky izolovány. Naše zpráva tuto skutečnost 
uznává, stejně jako potřebu vzít v úvahu širší kulturní vývoj 
a celosvětové trendy, jelikož oba tyto činitele mohou mít 
zásadní důsledky pro vzorce užívání drog a související 
škody, s nimiž se potýkáme. Součást kontextu naší zprávy 
tvoří současné hospodářské potíže mnoha evropských zemí, 
které již začínají být citelné, protože je stále obtížnější 
nalézt rozpočtové prostředky na služby. Pokroky v oblasti 
informačních technologií změnily téměř všechny aspekty 
našeho moderního života, a proto není nijak překvapivé, 
že jejich dopad je nyní patrný i v oblasti drog. Vidíme 
to konkrétně nejen ve způsobu, jak jsou drogy nabízeny 
a prodávány, ale také v tom, že se objevují nové příležitosti 
pro prevenci a léčbu. Narůstající propojenost dnešního 
světa stále více využívá organizovaný zločin, který drogy 
chápe jen jako jeden z mnoha druhů nelegálních komodit. 
Zde je opět důležitý globální pohled, neboť důsledky 
užívání drog v Evropě nekončí s našimi hranicemi. Jedním 
z řady příkladů uvedeného je to, jak jsou výsledky úsilí 
EU o podporu sociálního rozvoje v sousedních zemích 
ohrožovány změnami v trasách obchodu s drogami, které 
podrývají růst křehkých demokratických institucí a jsou 
živnou půdou pro korupční praktiky. 

Je důležité si uvědomit, že tato zpráva je výsledkem 
spolupráce, a my zde vyjadřujeme svůj dík všem, kteří se 
o její vznik zasloužili. Především mohla vzniknout jen díky 
usilovné práci a odhodlání našich partnerů z národních 
kontaktních míst sítě Reitox a odborníků z celé Evropy, kteří 
se na její analýze podíleli. Za poskytnutou analýzu vděčíme 
také dalším evropským a mezinárodním agenturám. Naše 
práce však nespočívá v pouhém shromažďování informací 

poskytnutých jinými. Naším úkolem je podat vědecky 
spolehlivou a nezávislou analýzu drogové problematiky 
v Evropě. K tomu je třeba interpretovat údaje, které jsou 
mnohdy nedokonalé. Přístup centra EMCDDA k analýze 
je jednak obezřetný, jednak vychází z více různých 
ukazatelů. Závěry vyvozené z jednoho souboru dat musí 
být ověřeny pomocí dalších zdrojů informací a my se nijak 
netajíme svým konzervativním postojem k interpretaci 
v případech, kdy informace nejsou kvalitní. Avšak 
kvalita, množství a porovnatelnost dostupných informací 
o drogové situaci v Evropě nadále rostou. To samo o sobě 
představuje skutečný úspěch a svědčí o přínosu spolupráce 
a koordinovaných opatření v rámci Evropské unie. 

A konečně, tuto výroční zprávu je třeba číst nikoli jen samu 
o sobě, ale jako součást našeho komplexního balíčku 
každoročně předkládaných informací. V průvodním 
statistickém věstníku najdete údaje, na nichž je naše 
analýza založena, a rozsáhlé metodické poznámky. 
V publikacích s užším tematickým zaměřením souvisejících 
s letošní zprávou také podrobně zkoumáme: náklady 
a financování léčby drogové závislosti, pokyny pro 
poskytování péče, trh s konopnými drogami a celkovou 
úmrtnost, kterou lze připsat na vrub užívání drog. Informace 
ke konkrétním zemím jsou dostupné v podrobných 
národních zprávách a přehledech o jednotlivých zemích 
na internetu. Naše zprávy jsou koncipovány tak, aby byly 
přístupné pro běžného čtenáře, aby svým strategickým 
zaměřením sloužily tvůrcům politik a aby byly dostatečně 
podrobné pro potřeby výzkumných pracovníků, studentů 
a vědců. Ať už bude váš úhel pohledu jakýkoli, doufáme, 
že naše práce vám pomůže lépe porozumět drogové situaci 
v Evropě. To je naše poslání, ale navíc jsme přesvědčeni, že 
toto porozumění je zásadním předpokladem pro vytváření 
účinných protidrogových politik a řešení. 

João Goulão
předseda správní rady EMCDDA

Wolfgang Götz
ředitel EMCDDA

Předmluva 
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Poděkování

EMCDDA děkuje za pomoc při přípravě této zprávy:

• vedoucím národních kontaktních míst sítě Reitox a jejich pracovníkům,

• subjektům a odborníkům v jednotlivých členských státech, kteří shromáždili vstupní údaje pro tuto zprávu,

• členům správní rady a vědeckého výboru EMCDDA,

• Evropskému parlamentu, Radě Evropské unie – zejména její Horizontální pracovní skupině pro drogy – a Evropské komisi,

• Evropskému středisku pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) a Europolu,

•  skupině Pompidou Rady Evropy, Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu, Mezinárodnímu úřadu pro kontrolu narkotik, Regionálnímu 
úřadu pro Evropu Světové zdravotnické organizace, Interpolu, Světové celní organizaci, ředitelství pro regulované látky a tabák 
Ministerstva zdravotnictví Kanady (Controlled Substances and Tobacco Directorate of Health Canada), Správě služeb pro léčbu 
zneužívání návykových látek a duševní zdraví Spojených států amerických (US Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration), studii zdravotního chování dětí školního věku, projektu ESPAD a Švédské radě pro informace o alkoholu a jiných 
drogách (CAN),

• Překladatelskému středisku pro instituce Evropské unie a Úřadu pro publikace Evropské unie.

Národní kontaktní místa sítě Reitox
Reitox je evropská informační síť pro drogy a drogovou závislost. Je tvořena národními kontaktními místy v členských státech EU, 
Norsku, kandidátských zemích a kontaktním místem při Evropské komisi. Kontaktní místa, za která zodpovídají příslušné vlády, jsou 
vnitrostátní orgány, jež poskytují informace Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

Kontaktní údaje národních kontaktních míst lze nalézt na internetových stránkách EMCDDA.

http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network
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Tato výroční zpráva vychází z informací, které EMCDDA 
poskytly členské státy EU, kandidátské země Chorvatsko 
a Turecko a dále Norsko. Zde uváděné statistické údaje 
se vztahují k roku 2009 (nebo k poslednímu roku, za který 
byly k dispozici). Grafy a tabulky obsažené v této zprávě 
se mohou týkat podskupiny zemí EU; výběr může být 
proveden na základě zemí, z nichž jsou k dispozici údaje 
pro příslušné období, nebo ke zdůraznění určitých trendů.

Analýza trendů zahrnuje pouze země, které poskytly 
dostatečné údaje, jež umožňují popsat změny v daném 
časovém období. Chybějící hodnoty za rok 2009 v analýze 
trendů v oblasti údajů o trhu s drogami mohou nahrazovat 
údaje za rok 2008 a u analýzy jiných trendů mohly být 
chybějící údaje získány interpolací.

Výchozí informace a řada upozornění, jež je třeba mít na 
zřeteli při čtení této výroční zprávy, jsou uvedeny níže.

Údaje o nabídce a dostupnosti drog

Systematické a rutinní informace popisující trhy nelegálních 
drog a obchodování s nimi jsou nadále omezené. Odhady 
produkce heroinu, kokainu a konopí jsou získávány 
z odhadů pěstovaných rostlin na základě práce v terénu 
(odběr vzorků na místě) a leteckých nebo satelitních 
průzkumů. Tyto odhady vykazují některá důležitá omezení, 
která souvisejí například s kolísáním výnosů nebo obtížnou 
sledovatelností plodin, jako je konopí, které lze pěstovat 
v interiéru nebo které nejsou omezeny na určité zeměpisné 
oblasti.

Záchyty jsou často považovány za nepřímý ukazatel 
nabídky, obchodních tras a dostupnosti drog. Jsou 
přímějším ukazatelem aktivit prosazování protidrogových 
právních předpisů (např. priorit, zdrojů, strategií), 
přičemž také odrážejí jak postupy vykazování, tak 
zranitelnost obchodníků. Pro pochopení spotřebitelských 
drogových trhů lze analyzovat také údaje o čistotě nebo 
potenci a spotřebitelských cenách nelegálních drog. 
Spotřebitelskými cenami drog oznámenými EMCDDA 
se rozumí ceny účtované uživatelům. Trendy v oblasti 
cen jsou očištěny o inflaci na národní úrovni. Zprávy 
o čistotě nebo potenci z většiny zemí vycházejí ze vzorku 
všech zachycených drog a oznámené údaje obvykle 
nelze vztáhnout ke konkrétní úrovni trhu s drogami. 
U čistoty nebo potence a spotřebitelských cen vycházejí 
analýzy z hlášených průměrných nebo modálních 
hodnot, nebo – jestliže tyto hodnoty nejsou k dispozici – 

ze středních hodnot. Dostupnost údajů o ceně a čistotě 
může být v některých zemích omezená a jejich spolehlivost 
a porovnatelnost může být sporná.

Údaje o záchytech, čistotě a spotřebitelských cenách drog 
v Evropě shromažďuje EMCDDA. Ostatní údaje o nabídce 
drog pocházejí z informačních systémů a analýz Úřadu 
OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) a jsou doplňovány 
o další informace od Europolu. Informace o prekurzorech 
drog jsou získávány od Evropské komise, která shromažďuje 
údaje o záchytech těchto látek v EU, a od Mezinárodního 
úřadu pro kontrolu omamných látek (INCB), který se 
podílí na mezinárodních iniciativách k prevenci zneužívání 
prekurzorů používaných při výrobě nelegálních drog.

Údaje a odhady uvedené v této zprávě představují nejlepší 
dostupné aproximace, je však třeba je interpretovat 
obezřetně, protože v mnoha částech světa dosud chybějí 
propracované informační systémy ohledně nabídky drog.

Prevalence užívání drog podle průzkumů v obecné 
populaci

Užívání drog v obecné nebo školní populaci lze měřit 
pomocí reprezentativních průzkumů, které poskytují odhady 
podílu osob, jež uvádějí, že užily konkrétní drogy během 
definovaného časového období. Průzkumy poskytují 
také užitečné kontextové informace o vzorcích užívání, 

Úvodní poznámka

Přístup k výroční zprávě a jejím zdrojům dat 
na internetu 

Výroční zpráva je k dispozici ke stažení ve 22 jazycích 
na internetových stránkách EMCDDA. Elektronická verze 
obsahuje odkazy na všechny on-line zdroje citované ve 
výroční zprávě.

Níže uvedené zdroje jsou k dispozici pouze na internetu.

Statistický věstník 2011 uvádí zdrojové tabulky, z nichž 
vychází statistická analýza ve výroční zprávě. Poskytuje 
také jiné podrobnosti o použité metodice a asi 100 dalších 
statistických grafů.

Národní zprávy kontaktních míst zemí zapojených do sítě 
Reitox podávají podrobný popis a analýzu problému drog 
v každé zemi.

Přehledy o jednotlivých zemích poskytují souhrnný grafický 
přehled klíčových aspektů situace v oblasti drog pro 
každou zemi.

http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2011
http://www.emcdda.europa.eu/stats11
http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews
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Výroční zpráva za rok 2011: Stav drogové problematiky v Evropě

sociodemografických charakteristikách uživatelů a vnímání 
rizik a dostupnosti.

Centrum EMCDDA v úzké spolupráci s národními odborníky 
vytvořilo soubor společných hlavních položek pro průzkumy 
v dospělé populaci (Evropský vzorový dotazník, European 
Model Questionnaire, EMQ). Tento protokol byl zaveden 
ve většině členských států EU. Mezi zeměmi jsou však 
nadále rozdíly v použité metodice a roku sběru dat, což 
znamená, že drobné odlišnosti, zejména mezi zeměmi, je 
třeba interpretovat obezřetně.

Jelikož provádění průzkumů je finančně náročné, jen málo 
evropských zemí shromažďuje informace každý rok, ačkoliv 
mnohé je sbírají každé dva až čtyři roky. Údaje uváděné 
v této zprávě vycházejí z nejaktuálnějšího dostupného 
výzkumu v každé zemi a ve většině případů spadají do 
období 2006 až 2009. Údaje o prevalenci ve Spojeném 
království se týkají Anglie a Walesu, není-li uvedeno jinak, 
ačkoli k dispozici jsou rovněž samostatné údaje za Skotsko 
a Severní Irsko.

Ze tří standardních časových rámců používaných 
pro vykazování dat z průzkumů je nejširší celoživotní 
prevalence (užití drogy v některém okamžiku života 
jedince). V tomto parametru se neprojevuje aktuální 
situace v užívání drog mezi dospělou populací, 
ale jeho prostřednictvím lze lépe poznat vzorce 
užívání a incidenci. U dospělých jsou standardní 
věková rozpětí EMCDDA 15–64 let (všichni dospělí) 
a 15–34 let (mladí dospělí). K zemím, které používají 
vyšší nebo nižší věkové hranice, patří: Dánsko (16), 
Německo (18), Maďarsko (18), Malta (18), Švédsko 
(16) a Spojené království (16–59). Důraz je kladen na 
časové rámce užívání v posledním roce a v posledním 
měsíci (užití v průběhu posledních 12 měsíců nebo 
posledních 30 dnů před průzkumem; více informací viz 
internetové stránky EMCDDA). U školní populace je 
celoživotní prevalence a prevalence v posledním roce 

často obdobná, protože užívání nelegálních drog před 
15. rokem věku je vzácné.

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách 
(ESPAD) používá k měření užívání drog a alkoholu 
v reprezentativních vzorcích studentů škol, kteří dosáhnou 
během kalendářního roku věku 16 let, standardizované 
metody a nástroje. V roce 2007 byly údaje shromážděny 
pro 35 zemí, včetně 25 členských států EU, Chorvatska 
a Norska. Výsledky pátého kola, provedeného v roce 2011 
s účastí 23 ze 27 členských států spolu s Chorvatskem 
a Norskem, budou zveřejněny v roce 2012.

„Zdravotní chování dětí školního věku“ (HBSC) je 
kolaborativní studie Světové zdravotnické organizace, která 
zkoumá zdraví a zdravotní chování dětí a od roku 2001 
zahrnuje otázky týkající se užívání konopí mezi 15letými 
studenty. Třetí kolo tohoto průzkumu s otázkami týkajícími 
se užívání konopí bylo provedeno v letech 2009–2010 za 
účasti 23 ze 27 členských států EU spolu s Chorvatskem 
a Norskem.

Žádosti o léčbu

Ve zprávách o žádostech o léčbu se „novými klienty“ 
rozumí osoby, které v daném kalendářním roce nastoupily 
léčbu poprvé v životě, a „všemi klienty“ se rozumí všichni, 
kdo v daném kalendářním roce nastoupili léčbu. Údaje 
nezahrnují klienty v probíhající léčbě na začátku daného 
roku. U podílu počtu žádostí o léčbu v souvislosti s primární 
drogou je jmenovatelem počet případů, u kterých je známa 
primární droga.

Intervence

Informace o dostupnosti a poskytování různých intervencí 
v Evropě celkově vycházejí z informovaného posouzení 
národních odborníků, získaného prostřednictvím 
strukturovaných dotazníků. K některým ukazatelům jsou 
však k dispozici také kvantitativní údaje monitorování.

http://www.emcdda.europa.eu/publications/methods/gps-overview
http://www.espad.org/
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Drogová situace v kontextu 

Letošní zpráva je v mnoha ohledech plná protikladů. Na 
jedné straně se užívání drog v Evropě jeví jako poměrně 
ustálené. Celková prevalence je podle historických měřítek 
nadále vysoká, ale nestoupá. A v některých důležitých 
oblastech, jako je užívání konopí mezi mladými lidmi, 
existují pozitivní náznaky. Na druhé straně se objevují 
znepokojivé známky vývoje na trhu syntetických drog 
a obecněji ve způsobu, jakým spotřebitelé drog nyní 
užívají širší spektrum látek. Převládajícím vzorcem užívání 
drog v Evropě se stalo souběžné užívání více drog, včetně 
kombinace nelegálních drog s alkoholem a někdy s léky 
a s látkami nepodléhajícími kontrole. Tato skutečnost 
představuje výzvu pro evropské drogové politiky i pro 
řešení drogové problematiky. Komplexní rámec politiky, 
který by se zabýval užíváním psychoaktivních látek, ve 
většině členských států stále ještě chybí a léčebné služby 
jsou nuceny přizpůsobovat svou praxi potřebám klientů, 
jejichž problémy zahrnují více látek. Obdobně také zaměřit 
opatření, která mají snížit nabídku drog, a posoudit jejich 
dopad znamená vzít v úvahu celkový trh s psychoaktivními 
látkami. Bez tohoto širšího pohledu mohou výsledky 
dosažené u jedné drogy způsobit přesun k užívání jiných 
látek. Tato zpráva obsahuje mnoho příkladů toho, jak 
dynamický a inovativní je evropský trh s nelegálními 
drogami a jak rychle se přizpůsobuje příležitostem 
i kontrolním opatřením. 

Evropský model předmětem přezkumu

Evropa má v celosvětovém měřítku dobře propracovaný, 
vyspělý a snad poměrně účinný přístup k řešení problému 
užívání nelegálních drog. Na úrovni EU je formulován 
prostřednictvím současné protidrogové strategie EU 
a jejího akčního plánu, které představují jedinečný příklad 
dlouhodobé spolupráce a výměny poznatků na nadnárodní 
úrovni. Výsledky dosažené v rámci nejnovější protidrogové 
strategie EU jsou nyní předmětem přezkumu. Většina 
členských států má dnes poměrně konzistentní a dobře 
propracované protidrogové strategie, které se do značné 
míry drží jednotného modelu. Přes tento pozitivní vývoj 
a celkový nárůst v poskytování služeb pro osoby, které 

mají problémy s drogami, přetrvávají mezi jednotlivými 
zeměmi výrazné rozdíly, zejména pokud jde o investice do 
intervencí ke snižování poptávky. Řešení těchto nesouladů 
bude pro budoucí politiky EU v této oblasti důležitým 
úkolem. 

Evropský model lze charakterizovat jako model, který 
pragmaticky vyvažuje cíle snižování nabídky drog a cíle 
snižování poptávky po drogách, a přitom uznává význam 
jak lidských práv, tak obecné bezpečnosti. Tento přístup 
umožňuje jednotný postup i spolupráci při prosazování 
právních předpisů a provádění hraničních kontrol k omezení 
nabídky drog, jak dokládají současné programy zaměřené 
na dovoz heroinu z Afghánistánu, pašování kokainu přes 
Atlantický oceán a západní Afriku a výrobu syntetických 
drog. Uvedený přístup také umožňuje inovativní vývoj 
v oblasti léčby a snižování škod; jedním jeho příkladem 
je asistované léčebné podávání heroinu, o něž projevuje 
rostoucí zájem řada evropských zemí a jež je předmětem 
nového přezkumu prováděného centrem EMCDDA. 

Riziko lokálních epidemií HIV mezi injekčními uživateli 
drog možná roste 

S celkovým poklesem šíření HIV v Evropské unii se zaměření 
na prevenci HIV jako primární cíl protidrogové politiky 
v oblasti veřejného zdraví stává méně zřejmé. Letošní 
analýza však přináší znepokojivou možnost, že potenciální 
riziko pro nové lokální epidemie HIV možná narůstá. 
Hospodářský útlum, který postihuje mnoho evropských 
zemí, může zvyšovat zranitelnost komunit a zároveň 
omezovat schopnost členských států zajistit odpovídající 
řešení. Historické důkazy jsou jasné: pokud pro to existují 
podmínky, mohou se infekce HIV související s drogami ve 
zranitelných komunitách rychle šířit. Navíc řada našich 
sousedních zemí, kde přenos viru související s injekčním 
užíváním drog a rizikovými sexuálními praktikami nadále 
představuje významný problém veřejného zdraví, 
nedosáhla při snižování míry šíření HIV v souvislosti 
s drogami takových výsledků jako Evropská unie. Politický 
a hospodářský vývoj v poslední době zvýšil migraci 
z těchto postižených oblastí do členských států EU, což 
může znamenat další tlak na již tak vytížené služby. 

Komentář
Současný stav užívání drog v Evropě – celkový pohled 
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Zvláštní důvodem k obavám je proto skutečnost, že tyto 
podmínky teď existují v řadě členských států EU, včetně 
těch, které dříve nezažily významné epidemie HIV 
v souvislosti s drogami, takže tyto země jsou potenciálně 
ohroženy budoucími problémy. Řecko, země s historicky 
nízkou prevalencí, ohlásilo v roce 2011 místní epidemii 
HIV mezi injekčními uživateli drog a situace v řadě 
východních členských států je rovněž znepokojující, 
jak dokládá rostoucí výskyt této infekce v Bulharsku. 
Situace také vypadá méně pozitivně v některých zemích, 
které zaznamenaly pokrok v řešení epidemií HIV/AIDS 
souvisejících s drogami, takže výsledky dosažené 
v nedávných letech při řešení nových infekcí například 
v Estonsku a Litvě se dnes jeví v rostoucí míře jako křehké, 
jelikož obě tyto země hlásí nedávná zvýšení výskytu infekcí. 

Trendy užívání opioidů: potřeba pochopit dynamiku 
trhu 

Na mezinárodní úrovni, a především v Severní Americe, 
panují rostoucí obavy ohledně dostupnosti a zneužívání 
preskripce opioidů, hlavně léků proti bolesti. Posoudit 
rozsah tohoto jevu v Evropě na základě údajů, které jsou 
v současné době k dispozici, je obtížné. Navíc lze stěží 
provádět přímá srovnání mezi Evropskou unií a jinými 
částmi světa, což je do značné míry dáno velkými rozdíly 
ve způsobu předepisování léků a jeho regulaci. V současné 
době zahrnuje užívání nelegálních syntetických opioidů 
v Evropě podle všeho hlavně konzumaci substitučních léčiv 
zneužitých při léčbě drogové závislosti. Vedle toho hlásí 
některé země v severní a střední Evropě užívání fentanylu, 
který je pravděpodobně vyráběn nezákonně mimo 
Evropskou unii. Výskyt této drogy vzbuzuje zvláště velké 
obavy a vzhledem k situaci v jiných zemích existuje celkově 
dobrý argument pro zlepšování naší schopnosti sledovat 
trendy ve zneužívání psychoaktivních produktů, které jsou 
určeny pouze k léčebným účelům. 

Jelikož syntetické opioidy jsou užívány nelegálně především 
místo heroinu, mohou informace o jejich užívání poskytnout 
přehled o celkovém trhu s heroinem. Důležitou otázkou 
v této oblasti je v současné době to, do jaké míry mají 
opatření ke snižování nabídky nyní dopad na dostupnost 
heroinu na ulicích Evropy. O možnosti, že opatření ke 
snižování nabídky zmenšují dostupnost heroinu v Evropě, 
svědčí známky toho, že některé, i když ne všechny členské 
státy EU zažily na konci roku 2010 období nedostatku 
heroinu a že ten možná postihl také několik zemí mimo EU, 
například Rusko a Švýcarsko. Jiná hypotéza, která se snaží 
vysvětlit tento zjevný nedostatek heroinu, uváděla jako 
důvod nedávný výskyt plísně makové v některých částech 
Afghánistánu. Při bližším pohledu je však tato spojitost 
pravděpodobně slabá, i když svou úlohu mohly sehrát další 

události v Afghánistánu a některé významné úspěchy, které 
vyplynuly ze spolupráce mezi policejními složkami Turecka 
a EU. Jakékoli krátkodobé problémy s dodávkami je však 
třeba vnímat v kontextu dlouhodobého, poměrně stabilního 
trhu s heroinem v Evropě. 

Přestože informace o dostupnosti heroinu jsou pro 
pochopení dynamiky trhu s nelegálními drogami v Evropě 
důležité, je třeba uvést, jak obtížné je dnes se k této otázce 
autoritativně vyjadřovat. V současné době probíhají 
propracovanější pokusy, jak toho lépe dosáhnout, na 
základě analýzy údajů jak o výrobě, tak o užívání. 
Z mnoha technických důvodů však vyvozování závěrů na 
toto citlivé téma nadále vyžaduje značnou obezřetnost. 
V Evropě například z velké části chybějí dobré ukazatele 
dostupnosti na trhu. Odhady produkce opia v Afghánistánu 
jsou často považovány za bernou minci, navzdory 
skutečnosti, že takové výpočty jsou v mnoha ohledech 
metodologicky složité. A málokdy jsou brány v úvahu 
domněnky o produkci opia v dalších zemích v Asii. Navíc 
modely pohybu heroinových zásilek často zahrnují existenci 
„zásob“ skladovaného opia nebo heroinu – přestože 
empirické důkazy svědčící ve prospěch tohoto předpokladu 
jsou omezené. Objasnění vztahu mezi produkcí opia 
a dostupností heroinu je dále komplikováno tím, že existují 
různé pašerácké trasy do Evropské unie a v rámci Unie 
různé dílčí trhy, a je také komplikováno významným 
časovým odstupem, který podle předpokladů uplyne od 
sklizně opia v Afghánistánu do okamžiku, kdy se heroin 
objeví na ulicích Evropy. 

Jsou úmrtí z předávkování jen špičkou ledovce? 

Typickou obětí smrtelného předávkování drogami v Evropě 
je muž ve věku 35 až 40 let s anamnézou dlouhodobého 
problémového užívání opioidů. Je známo, že účast v léčbě 
drogové závislosti, zejména v substituční léčbě, snižuje 
riziko předávkování. I přes dramatické zvýšení dostupnosti 
léčby v průběhu let však zůstává počet uživatelů, kteří 
zemřou na předávkování drogami, v Evropě vyrovnaný. 
Snižování počtu smrtelných předávkování proto představuje 
pro protidrogové služby v celé Evropě významný úkol. 
V současnosti probíhá hodnocení a vývoj některých 
inovačních programů v této oblasti, často se zaměřením 
na ty události, které jsou známy jako zvláště rizikové pro 
uživatele opioidů, například propuštění z věznice nebo 
nedokončení léčby. I když je tato práce důležitá, řeší jen 
část problému. Studie naznačují, že úmrtí z předávkování 
mohou představovat třetinu až dvě třetiny z celkového 
počtu úmrtí problémových uživatelů drog. K dalším hlavním 
příčinám úmrtí mezi uživateli drog patří AIDS, sebevraždy 
a úrazy. Důsledky tohoto zjištění jsou podrobně rozebírány 
v publikaci připojené k této zprávě a přesvědčivě ukazují 



15

Komentář: Současný stav užívání drog v Evropě – celkový pohled 

na vyšší úmrtnost v této populaci a úlohu, jakou mohou 
služby hrát ve snižování lidských ztrát způsobených 
dlouhodobým problémovým užíváním drog. 

Splaskla kokainová bublina? 

Během posledního desetiletí se kokain etabloval jako 
v Evropě nejčastěji užívaná stimulační droga, i když zjištěná 
míra užívání je vysoká jen v omezeném počtu zemí. Autoři 
komentáře konstatovali, že důvodem přitažlivosti této látky 
je částečně její image; užívání kokainu totiž často bývá 
vykreslováno jako součást majetného a módního životního 
stylu. Realita pravidelného užívání kokainu je však odlišná. 
Pozitivní image možná dostává čím dál větší trhliny s tím, 
jak jsou ve stále větší míře přiznávány problémy související 
s kokainem, které se projevují zvýšením počtu urgentních 
příjmů v nemocnicích, úmrtí a žádostí o léčbu v souvislosti 
s touto drogou. Kvůli finančním nákladům spojeným 
s pravidelnou konzumací může být kokain méně atraktivní 
volbou v zemích, kde je v současné době úspornost na 
denním pořádku. Nové údaje vyvolávají otázku, zda 
obliba této drogy nyní dosáhla vrcholu. Poslední průzkumy 
ukazují určitý pokles užívání v zemích s nejvyšší prevalencí, 
třebaže obrázek jinde je méně jasný. Údaje o nabídce 
jsou rovněž neurčité. Množství zachyceného kokainu od 
roku 2006 značně pokleslo a celkově se snížila také cena 
a čistota drogy. Avšak počet záchytů, na rozdíl od jejich 
objemu, dále stoupal a existují důkazy o tom, že překupníci 
nadále své postupy přizpůsobují protidrogovým opatřením, 
a v důsledku toho existuje riziko rozšíření kokainu do 
nových oblastí. 

MDMA znovu na vzestupu 

V posledních letech prošel evropský trh s extází obdobím, 
kdy byly tablety obsahující MDMA stále vzácnější. Tablety 
„extáze“ prodávané na nelegálním trhu běžně obsahovaly 
jiné drogy, často piperaziny, takže někteří z těch, kdo se 
domnívali, že si kupují nelegální drogu, si ve skutečnosti 
kupovali látku nepodléhající kontrole. Nepříliš častý 
obsah MDMA v tabletách extáze je podle všeho spojen 
s nedostatkem hlavního prekurzoru PMK, což je možná 
výsledkem protidrogových opatření. Nejnovější údaje však 
ukazují na zvyšující se dostupnost MDMA, přičemž některé 
zprávy konstatují existenci tablet s velmi vysokým obsahem 
a vysoce čistých práškových forem. 

Současné metody výroby MDMA jsou zřejmě založeny 
buďto na safrolu, nebo ve stále větší míře na dovozu 
chemických látek, jako je PMK-glycidát a alfa-fenyl-
acetoacetonitril, které mají podobnou, i když ne 
totožnou strukturu jako dosud používané kontrolované 
prekurzory. Je zde paralela s vývojem v oblasti „legálních 

opojení“, kde jsou kontrolované látky nahrazovány 
produkty, které kontrole nepodléhají. Tyto chemické látky 
jsou vybírány se dvěma záměry: nová látka by neměla 
podléhat současným kontrolním opatřením a měla by být 
snadno přeměnitelná na prekurzor potřebný pro syntézu 
MDMA. To opět dokládá značnou přizpůsobivost výrobců 
syntetických drog. Související jev byl pozorován na trhu 
s amfetaminem, kde jsou prekurzory chemicky „maskovány“ 
kvůli stávajícím mechanismům kontroly na hranicích 
a kontroly prodeje. Jelikož výrobci jsou technicky stále 
vyspělejší a hledají nové způsoby, jak obejít protidrogová 
opatření a předpisy, možnost modifikace a zpětné přeměny 
látek představuje pro současné přístupy kontroly drog další 
výzvu.

Nové psychoaktivní látky: hledání správného řešení 

Rychlý nástup mnoha nových psychoaktivních látek 
nepodléhajících kontrole představuje pro současné modely 
kontroly drog rostoucí výzvu. 

V roce 2010 byl evropskému systému včasného varování 
hlášen rekordní počet 41 nových látek a předběžné 
údaje za rok 2011 nevykazují žádné známky poklesu. 
Tato skutečnost odráží pokračující uvádění nových látek 
a produktů na trh i rostoucí uplatňování proaktivních 
opatření k identifikaci nových látek. Jedním z hlavních 
odbytišť pro tyto látky je internet a předběžné výsledky 
posledního internetového průzkumu provedeného centrem 
EMCDDA (červenec 2011) ukazují, že počet internetových 
obchodů, které prodávají psychoaktivní produkty, stále 
roste. Také prodejní praktiky v této oblasti jsou podle všeho 
důmyslnější, jelikož se množí důkazy o přijatých opatřeních, 
která omezují přístup a chrání totožnost kupujících 
a prodávajících. Navíc se objevily zprávy o tom, že prodej 
nelegálních drog probíhá prostřednictvím vyhrazených 
internetových stránek. Není jasné, do jaké míry bude takový 
vývoj představovat významnou hrozbu do budoucna, ale 
vzhledem k rychlosti, s jakou dochází v této oblasti ke 
změnám, je třeba zachovat bdělost. 

Zvyšování naší schopnosti zjišťovat nové drogy 

Právní mechanismus, který podporuje evropský systém 
včasného varování, je v současné době předmětem 
přezkumu. Evropská komise provedla hodnocení, které 
konstatovalo jak silné stránky stávajícího systému, tak 
potřebu zvýšení schopnosti Evropy reagovat na tempo 
vývoje v této oblasti. Přestože Evropa je ve zjišťování 
nových psychoaktivních látek na předním místě, zaznělo 
v diskusích na odborném sympoziu pořádaném centrem 
EMCDDA v roce 2011 jasné konstatování globálních 
rozměrů tohoto problému. Mezinárodní odborníci potvrdili, 

http://www.emcdda.europa.eu/events/2011/new-drugs-forum
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že produkty obsahující nové psychoaktivní látky jsou nyní 
dostupné v mnoha částech světa, včetně Ameriky, Blízkého 
východu, Oceánie a částí Asie, a že společným problémem 
je identifikace neustále se rozrůstající škály látek na rychle 
se měnícím trhu. Z tohoto setkání vzešla odborná shoda 
v tom, že výzvy, které nové drogy představují, budou 
vyžadovat proaktivnější sledování trhu a sdílení forenzních 
informací i lepší určení zdravotních problémů vyplývajících 
z používání těchto látek. 

Předvídání budoucnosti: nové produkty a vzájemné 
působení trhů 

Většina nových psychoaktivních látek hlášených systému 
včasného varování byly buďto stimulanty, nebo syntetické 
kanabinoidy, což do značné míry odráží stav trhu 
s nelegálními drogami v Evropě. Je pravděpodobné, 
že nové látky těchto typů budou na trh vstupovat 
i nadále. Navíc výrobci podle všeho zkoumají další látky 
s psychoaktivními účinky, které mohou být pro uživatele 
atraktivní. Existuje rozsáhlá a dostupná výzkumná literatura, 
kterou lze pro tento účel uplatnit, a panuje obava, že 
výsledky farmaceutického výzkumu mohou být využity 
k získání dalších nových psychoaktivních látek, které se 
objeví v budoucnosti. 

Politika v této oblasti se z velké části soustřeďuje na 
právní postavení nových látek, je však také důležité tyto 
látky vidět v kontextu celkového trhu s drogami. Uživatelé 
například hlásí, že vedle prodeje na internetu se mefedron 
(viz kapitola 8) prodával také prostřednictvím stejných 
sítí zajišťujících nelegální dodávky, jaké se používají 
v případě drog jako extáze a kokain. Navíc, a jak již bylo 
zmíněno, mohou být do podoby tablet extáze převáděny 
a na nelegálním trhu prodávány psychoaktivní látky 
nepodléhající kontrole. Naopak v některých produktech 
nabízených jako „legální opojení“ byla nedávno 
identifikována kontrolovaná látka PMMA. Celkově je vývoj 
v této oblasti znepokojující, neboť svědčí o rostoucí interakci 
mezi trhem „legálních opojení“ a trhem nelegálních drog. 

Konopí: dilemata politiky 

Konopí zůstává v Evropě nejoblíbenější nelegální drogou, 
ale zároveň drogou, k níž se postoje veřejnosti nejvíce 
různí. To se odráží v nedávném průzkumu Eurobarometr 
sledujícím postoje mladých lidí k užívání drog, který zjistil, 
že názory na zákaz konopí byly více různorodé než 
u jiných drog. Celosvětově není patrný žádný jasný směr 
ve vývoji politik zaměřených na konopí. K zajímavým 
příkladům vývoje politik patří USA a Nizozemsko. V USA 
došlo v některých státech k posunu směrem k liberalizaci 
dostupnosti rostlinného konopí pro lékařské účely. 

Orientační přehled – odhady užívání drog 
v Evropě 

Odhady uvedené dále se týkají dospělé populace  
(15–64 let) a vycházejí z nejnovějších dostupných 
údajů (průzkumů v letech 2001 až 2009/10, hlavně 
2004–2008). Úplný soubor údajů a informace o metodice 
naleznete v průvodním statistickém věstníku. 

Konopí 

Celoživotní prevalence: asi 78 milionů  
(23,2 % dospělých Evropanů) 

Užití v posledním roce: asi 22,5 milionu dospělých 
Evropanů (6,7 %) neboli každý třetí člověk, který někdy 
v životě užil tuto drogu 

Užití v posledním měsíci: asi 12 milionů (3,6 %) 

Rozdíly mezi zeměmi v užití v posledním roce:  
celkový rozptyl 0,4 % až 14,3 % 

Kokain

Celoživotní prevalence: asi 14,5 milionu  
(4,3 % dospělých Evropanů) 

Užití v posledním roce: asi 4 miliony dospělých Evropanů 
(1,2 %) neboli každý třetí člověk, který někdy v životě užil 
tuto drogu 

Užití v posledním měsíci: asi 1,5 milionu (0,5 %) 

Rozdíly mezi zeměmi v užití v posledním roce:  
celkový rozptyl 0,0 % až 2,7 % 

Extáze 

Celoživotní prevalence: asi 11 milionů  
(3,2 % dospělých Evropanů) 

Užití v posledním roce: zhruba 2,5 milionu (0,7 %)  
neboli pětina těch, kteří tuto drogu někdy v životě užili 

Rozdíly mezi zeměmi v užití v posledním roce:  
celkový rozptyl 0,1 % až 1,6 % 

Amfetaminy 

Celoživotní prevalence: asi 12,5 milionu  
(3,8 % dospělých Evropanů) 

Užití v posledním roce: 1,5–2 miliony (0,5 %) neboli  
až šestina těch, kteří tuto drogu někdy v životě užili 

Rozdíly mezi zeměmi v užití v posledním roce:  
celkový rozptyl 0,0 % až 1,1 % 

Opioidy 

Problémoví uživatelé opioidů:  
dle odhadu 1,3 až 1,4 milionu Evropanů 

Asi 700 000 uživatelů opioidů podstoupilo  
v roce 2009 substituční léčbu. 

Hlavní droga u více než 50 % všech žádostí  
o léčbu drogové závislosti 

Úmrtí vyvolaná drogami: asi 7 600, přičemž opioidy byly 
zjištěny přibližně ve třech čtvrtinách případů 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11
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V Nizozemsku zaujímají tvůrci politik podle všeho nyní 
čím dál pevnější postoj proti pěstování konopí podomácku 
a k provozním předpisům prodeje v obchodech typu 
„coffee-shop“. 

Do jaké míry ovlivňují změny politiky užívání konopí je 
otázka, o které se velmi diskutuje. V údajích uvedených 
v této zprávě nelze spatřit žádnou přímou souvislost 
mezi ukazateli nedávného užití této drogy a změnami 
provedenými ke zvýšení nebo naopak snížení pokuty za 
užívání, což naznačuje přítomnost složitějších procesů. 
Obecně lze konstatovat, že v posledním desetiletí mají 
evropské politiky v oblasti konopí tendenci zaměřovat 
prosazování právních předpisů na trestné činy spojené 
s obchodováním a nabídkou spíše než s užíváním této 
drogy. Jedním z důvodů je snaha zabránit možným 
negativním důsledkům toho, že by se velké množství 
mladých lidí dostalo do kontaktu se systémem trestní 
justice, zejména pokud užijí konopí experimentálně. Číselné 
údaje však ukazují, že počet trestných činů souvisejících 
s užíváním konopí v Evropě dále roste, a to při stabilní nebo 
dokonce klesající prevalenci. To ukazuje možný rozpor mezi 
cíli politiky a praxí. Vysvětlit toto zjištění je obtížné, ale 
jednou z možností je to, že údaje vyjadřují efekt rozšiřující 
se sítě, kdy přijetí většího počtu správních sankcí za užívání 
má za následek zvýšenou pravděpodobnost, že budou 
v praxi uplatněny. 

Pěstování konopí podomácku: rostoucí problém 

Evropa zůstává největším celosvětovým odbytištěm pro 
konopnou pryskyřici. Historicky bylo hlavní zemí vyrábějící 
pryskyřici spotřebovávanou v Evropě Maroko. Nedávné 
zprávy však naznačují, že konopná pryskyřice je ve stále 
větší míře dovážena z jiných zemí, včetně Afghánistánu 
a Libanonu. Svědčí o tom i nedávné průzkumy v terénu 
prováděné úřadem UNODC, které hlásily produkci 
konopné pryskyřice ve velkém měřítku v Afghánistánu. 
Rostlinné konopí dovážené do Evropské unie pochází 

hlavně ze sousedních zemí v oblasti Balkánu a v menší 
míře pak z některých afrických a asijských zemí. Většina 
členských států EU nyní hlásí pěstování konopí podomácku, 
což je jev, který se podle všeho rozmáhá. Projevuje se 
v existenci „obchodů pro pěstitele“, které se specializují 
na vybavení pro pěstování konopí. Pěstování podomácku 
probíhá obvykle v malém měřítku, ale může také zahrnovat 
velké pěstírny provozované skupinami organizované 
trestné činnosti. Řetězovým účinkem této skutečnosti je 
to, že některé země nyní hlásí nárůst násilí a dalších 
trestných činů, které souvisejí s velkými pěstírnami. Vývoj na 
evropském trhu s konopnými drogami podrobně rozebírá 
připravovaná publikace centra EMCDDA „Insight“. 

Metodické pokyny, standardy a sdílení účinných 
postupů 

Vzhledem ke složité a rychle se měnící povaze současné 
drogové problematiky je důležité zajistit, aby výsledky 
výzkumu a poznatky získané z úspěšného rozvoje služeb 
byly sdíleny v co největší míře. K tomuto účelu byla 
zahájena řada evropských iniciativ, které mají vymezit 
a pomoci podpořit sdílení osvědčených postupů. V roce 
2011 uspořádala Evropská komise ve spolupráci s centrem 
EMCDDA konferenci na téma stanovení minimálních 
standardů kvality a standardů pro programy snižování 
poptávky. Centrum EMCDDA také rozšiřuje své internetové 
zdroje pro šíření postupů založených na důkazech. Je však 
třeba poznamenat, že dostupnost důkazů automaticky 
nezajišťuje, že budou převedeny do praxe. Příklad toho 
lze nalézt v oblasti protidrogové prevence, kde i přes 
stále pádnější důkazy svědčící o jejich účinnosti patří 
často strategie selektivní prevence a strategie zaměřené 
na prostředí k těm nejméně běžným intervencím. Pro 
přijetí osvědčených postupů je však třeba nejprve vědět, 
jaké přístupy prokázaly své přínosy. A jelikož informace 
pro utváření politických rozhodnutí přibývají a jsou stále 
dostupnější, bude čím dál těžší zdůvodnit investice do 
přístupů nepodložených kvalitními důkazy. 
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Úvod
Vzhledem k tomu, že současná protidrogová strategie EU 
v roce 2012 končí, zaměřuje se tato kapitola na vývoj 
přístupu protidrogové politiky EU za posledních 20 let. 
Strategie nedávno přijaté některými zeměmi mimo EU 
jsou posuzovány z hlediska toho, zda se k evropskému 
přístupu přibližují, nebo se od něj naopak vzdalují. Stručně 
je také pojednáno o nejnovějších přijatých národních 
protidrogových strategiích v rámci Evropy.

Přehled studií o veřejných výdajích členských států EU, 
který je zde prezentován, poukazuje na různé způsoby, 
jak se k této problematice přistupuje, a na potřebu zlepšit 
a harmonizovat sběr dat v této oblasti. Tato kapitola 
se také zabývá změnami trestů za držení drog, k nimž 
došlo v evropských zemích v posledních deseti letech, 
a nejnovějším vývojem ve výzkumu souvisejícím s drogami.

EU a mezinárodní politický vývoj

Cesta k novým iniciativám protidrogové politiky EU

Nový rámec protidrogové politiky připravovaný Evropskou 
komisí bude jedním z prvních dokumentů protidrogové 
politiky přijatých na základě Lisabonské smlouvy (viz 
EMCDDA, 2010a). Součástí přípravných prací je závěrečné 
externí hodnocení protidrogové strategie EU na období 
2005–2012. Toto hodnocení bude vycházet z rozhovorů 
se zúčastněnými subjekty z členských států, třetích zemí 
a mezinárodních organizací a z analýzy strategických 
dokumentů a zpráv o trendech. Pozičním dokumentem 

k němu přispěje fórum občanské společnosti o drogové 
politice při Evropské komisi. Vedle toho pořádali členové 
různých politických skupin Evropského parlamentu 
zasedání a slyšení k diskusi o současné a budoucí 
protidrogové politice EU. Tyto různé diskuse a příspěvky, 
společně s uvedeným hodnocením, budou přispívat 
k rozvoji komplexní protidrogové politiky EU pro období 
po roce 2012.

Dvě desetiletí protidrogové politiky EU

Od počátku 90. let 20. století přijala Evropská unie osm 
protidrogových strategií nebo akčních plánů (viz obr. 1) 
a posun v obsahu dokumentů odráží postupný vývoj 
evropského přístupu k drogám. Do prvních dvou evropských 
protidrogových plánů byla zařazena opatření zaměřená 
jak na snižování nabídky drog, tak na snižování poptávky 
po drogách. Koncepce integrovaného přístupu, který oba 
tyto prvky spojuje, se poprvé objevila v plánu na období 
1995–1999. Strategie přijatá v roce 2000 definovala 
přístup EU jako integrovaný i vyvážený, přičemž podobnou 
politickou váhu dávala intervencím ke snižování poptávky 
i snižování nabídky. Tento posun v přístupu se projevuje 
v názvech těchto dokumentů politiky EU, kde byly „plány 
pro boj proti drogám“ nahrazeny neutrálnějším označením 
„protidrogové strategie“ a „akční plány“. Z hlediska obsahu 
bylo jednou z nejvýraznějších změn během posledních 
dvou desetiletí zavedení cílů minimalizace škod v oblasti 
snižování poptávky v dokumentech protidrogové politiky EU.

V prvních dvou evropských plánech nebyla zmínka 
o posuzování a hodnocení politiky, jelikož na začátku 

Kapitola 1
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Obr. 1: Chronologický přehled dokumentů evropské protidrogové politiky
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(1)  OAS je regionální organizací sdružující všech 35 nezávislých států Ameriky, kde je hlavním fórem pro mezivládní spolupráci.

90. let 20. století bylo prioritou vytvořit spolehlivý 
evropský informační systém o drogách. Posuzování 
prováděné politiky zavedl plán z roku 1995, ale teprve 
s protidrogovou strategií na období 2000–2004 se 
hodnocení stalo pevnou součástí přístupu EU k drogové 
problematice. Od té doby byly hodnoceny všechny 
protidrogové strategie a akční plány EU a výsledky byly 
používány jako vodítko pro následné politické dokumenty. 
Nový rámec protidrogové politiky EU se bude této zásady 
držet a poprvé bude založen na externím hodnocení 
předchozí strategie.

Mezinárodní perspektiva

Mimo Evropskou unii byla v poslední době zveřejněna řada 
národních a regionálních strategií, které vydaly zejména 
Austrálie, Rusko, USA a Organizace amerických států 
(OAS) (1). Zkoumání obsahu těchto politických dokumentů 
ukazuje, do jaké míry má přístup EU společné rysy 
s přístupy jiných zemí.

Protidrogová strategie USA z roku 2010 představuje 
v protidrogové politice nový směr, který užívání drog vnímá 
především jako problém veřejného zdraví a poptávku po 
drogách chápe jako hlavní příčinu problému drog v zemi. 
Strategie klade důraz na prevenci, léčbu a zotavení ze 
závislosti a vyzývá k začlenění léčby závislosti do běžné 
medicíny, jako je tomu u dalších chronických onemocnění. 
Strategie USA se odráží v Protidrogové strategii pro 
západní polokouli Organizace amerických států, kde je 
drogová závislost popsána jako chronické recidivující 
onemocnění, jež je třeba podle toho léčit. První ruská 
protidrogová strategie (2010–2020) vychází z uznání 
rozsahu drogové problematiky, která se vyznačuje 

nárůstem užívání nelegálních drog a jeho podílu na šíření 
infekčních chorob. Strategie Organizace amerických států, 
Ruska a Spojených států amerických zdůrazňují důležitost 
vyváženého přístupu. Největší rozsah z těchto čtyř 
politických dokumentů má australská protidrogová strategie 
(2010–2015), která pokrývá všechny psychoaktivní látky 
schopné vyvolat závislost a zdravotní problémy: alkohol, 
tabák, nelegální a ostatní drogy. Zastřešujícím přístupem 
této strategie je minimalizace škod.

Strategie OAS, Austrálie a USA charakterizuje přístup 
ke snižování poptávky založený na důkazech spolu 
s hodnocením výsledků. Země, které Protidrogovou strategii 
pro západní polokouli přijaly, se zavázaly k tomu, že 
své národní politiky a intervence podrobí pravidelnému, 
nezávislému hodnocení, jehož výsledky budou vodítkem 
pro alokaci zdrojů. Všech 106 položek strategie USA 
má být jednou ročně přezkoumáno a aktualizováno, aby 
byly splněny cíle strategie, které zahrnují 15% snížení 
prevalence užívání drog mládeží ve věku 12 až 17 let 
a 10% snížení u mladých dospělých do roku 2015. 
Výsledky australské strategie budou hodnoceny podle 
tří kritérií: narušení nabídky nelegálních drog, užívání 
drog a souvisejících škod. Ruská strategie klade důraz na 
zlepšení nástrojů pro monitorování a sběr údajů, výslovně 
však odmítá substituční léčbu závislosti na opioidech, což 
je intervence považovaná ve strategii EU za klíčový přístup 
založený na důkazech. Za povšimnutí také stojí, že součástí 
ruské i americké strategie jsou mediální kampaně, přestože 
o jejich účinnosti je málo důkazů.

Celkově se ukazuje, že v mezinárodním měřítku dochází 
k určitému sblížení protidrogových strategií. Zatímco první 
ruská protidrogová strategie, třebaže problém uznává 

Tab. 1: Nedávno přijaté dokumenty národní protidrogové politiky
Země Název dokumentu Období Hlavní zaměření Poznámky

Česká republika Strategie 2010–2018 Nelegální drogy Doplněna akčním plánem 2010–2012 

Dánsko Akční plán 2010 a dále Nelegální drogy

Itálie Akční plán 2010–2013 Nelegální drogy Doplněn plánem projektů 2010 

Lotyšsko Program 2011–2017 Nelegální drogy

Litva Program 2010–2016 Nelegální drogy Doplňován každoročními akčními plány

Lucembursko Strategie a akční plán 2010–2014 Nelegální drogy Strategie zohledňuje také alkohol, tabák, léky a návykové 
chování.

Polsko Program 2011–2016 Nelegální drogy

Portugalsko Akční plán 2009–2012 Nelegální drogy Druhý akční plán v rámci strategického plánu 
2005–2012 

Rumunsko Akční plán 2010–2012 Nelegální drogy Druhý akční plán v rámci strategie 2005–2012 

Spojené království Strategie 2010 a dále Nelegální drogy Nahrazuje strategii 2008–2018 přijatou předchozí 
vládou. 

Turecko Akční plán 2010–2012 Nelegální drogy, 
alkohol, tabák

Druhý akční plán v rámci národní strategie 2006–2012 

Zdroj: Národní kontaktní místa sítě Reitox.

http://www.oas.org
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(2) Nová strategie byla v roce 2011 předložena parlamentu v podobě „dokumentu o drogách“.

a klade důraz na monitorování, volí ideologický postoj 
odlišný od ostatních strategií, USA i OAS se podle všeho 
k modelu EU přibližují. Australský přístup, přestože zahrnuje 
mnoho prvků politiky EU, se odlišuje širokým spektrem 
látek, jimiž se zabývá.

Národní protidrogové strategie
Ústředním prvkem modelu evropské protidrogové politiky 
je přijetí národních protidrogových strategií a akčních 
plánů, které dnes existují téměř ve všech třiceti zemích 
monitorovaných centrem EMCDDA. Ve většině těchto zemí 
jsou nejnovější dokumenty protidrogové politiky mladší 
než tři roky. Tyto dokumenty popisují situaci v oblasti drog 
a vládní cíle a záměry v této oblasti, přičemž specifikují 
opatření a subjekty, které za jejich provádění odpovídají. 
Často jsou uváděna kritéria pro měření úspěšnosti 
jednotlivých opatření a v rostoucí míře se bude provádět 
závěrečné hodnocení strategie nebo akčního plánu.

Nový vývoj

Jedenáct zemí v nedávné době přijalo nové národní 
protidrogové strategie nebo akční plány (tab. 1), s časovým 
rozpětím od tří do devíti let. Tři z nich (Portugalsko, Rumunsko, 
Turecko) mají své dokumenty protidrogové politiky v časovém 
souladu s aktuální protidrogovou strategií EU (2005–2012). 
Přestože alkohol a tabák někdy bývají zmiňovány, zaměřuje 
se většina dokumentů protidrogové politiky především na 
nelegální drogy a mnoho zemí má pro alkohol a tabák 
samostatné národní akční plány. Jedna z mála výjimek, 
kombinovaná strategie pro drogy a alkohol, která má být 
přijata v Irsku, byla z důvodu parlamentních voleb na začátku 
roku 2011 odložena.

Opožděné přijetí nového dokumentu protidrogové 
politiky, které následovalo po změně vlády, hlásilo také 
Nizozemsko (2), zatímco nově zvolená maďarská vláda 
uvedla svůj úmysl nahradit protidrogovou strategii, kterou 
o rok dříve přijali její předchůdci. Další čtyři země (Německo, 
Estonsko, Slovinsko, Švédsko) uvedly, že navrhování 
a přijímání nových dokumentů protidrogové politiky v roce 
2011 u nich probíhá, zatímco Norsko rozšířilo svůj akční plán 
(2007–2010) do roku 2012.

Veřejné výdaje
V Evropě byly veřejné výdaje věnované všem aspektům 
drogové problematiky v posledním desetiletí bedlivě 
sledovány (EMCDDA, 2008c). Tento oddíl se zabývá 
dostupnými komplexními odhady národních veřejných 
výdajů souvisejících s drogami v Evropě. Snaží se o náhled 
na dvě klíčové otázky týkající se veřejných výdajů. 

Za prvé, jaký podíl hrubého domácího produktu (HDP) země 
vynakládají na drogovou problematiku, a za druhé, jak jsou 
tyto prostředky rozděleny mezi jednotlivé oblasti činnosti, 
zejména jaké je rozdělení mezi intervence snižování nabídky 
a snižování poptávky.

Množství a kvalita informací, které jsou dostupné o veřejných 
výdajích souvisejících s drogami, se v jednotlivých zemích 
velmi liší. Dostupné studie pokrývají různé roky, používají 
různé metody a týkají se zemí s různými strukturami veřejného 
sektoru. Rozdíly ve způsobu účtování výdajů souvisejících 
s drogami významně omezují možnosti srovnávání mezi 
zeměmi. Některé prostředky uvolněné vládou na výdaje 
k plnění úkolů souvisejících s drogami jsou jako takové ve 
vnitrostátních rozpočtech označeny („označené výdaje“). 
Většina výdajů souvisejících s drogami však často bývá 

Vývoj protidrogové politiky

Ve Spojeném království došlo nedávno k novému nastavení 
cílů protidrogové politiky směrem k podpoře úzdravy, 
přičemž několik po sobě následujících dokumentů 
protidrogové politiky se zaměřilo na výsledky léčby 
a sociální reintegraci uživatelů drog (1) a na to, aby se cíl 
úzdravy stal klíčovým prvkem protidrogové politiky (2). 
Dřívější politiky byly primárně zaměřeny na zvýšení 
počtu lidí, kteří mají přístup k léčbě drogové závislosti, 
a to zejména k substituční léčbě závislosti na opioidech, 
zatímco některé nové politiky se více zaměřují na kvalitu 
služeb. Jak se tyto nové směry v oblasti politiky promítnou 
do změn v léčbě drogové závislosti a do změn ve službách 
sociální reintegrace, se teprve ukáže. A je otázkou, zda to 
v budoucnosti povede k hlubším změnám v protidrogové 
politice. Přezkum souboru důkazů týkajících se úzdravy 
zjistil, že několik rozhodujících faktorů pro dosažení života 
bez drog a aktivní zapojení do komunity leží mimo rámec 
protidrogové politiky a souvisí s individuálními vlastnostmi 
a širšími sociálními politikami (Best a kol., 2010). Změnit je, 
zvláště pokud to vyžaduje další finanční prostředky, může 
být pro vlády v době, kdy snižují veřejné výdaje, obtížné.

Současná protidrogová politika Portugalska je stará více 
než deset let, ale v posledních letech si získává větší 
pozornost, nejprve ze strany analytiků protidrogové 
politiky a zájmových skupin, nyní však také ze strany vlád 
v Evropě i jinde. Ústředním bodem portugalské politiky je 
dekriminalizace užívání drog a úloha „komisí pro odrazování 
od užívání drog“ (CDT), spadajících pod ministerstvo 
zdravotnictví (EMCDDA, 2011b). Tyto orgány posuzují 
situaci uživatelů drog a mají pravomoc poskytovat podporu 
nebo ukládat sankce. I když žádná jiná země tento model 
dosud nepřijala, výbor zřízený norskou vládou nedávno 
navrhl vytvořit v zemi podobné mezioborové soudy.

(1) Strategie Spojeného království z roku 2008.
(2) Strategie Skotska z roku 2008 a Spojeného království 

z roku 2010.
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neoznačena („neoznačené výdaje“) a musí být odhadována 
pomocí modelování.

V posledním desetiletí se pokusilo vypracovat komplexní 
odhady výdajů souvisejících s drogami nejméně dvanáct 
zemí (tab. 2). Tyto země hlásily veřejné výdaje na drogovou 
problematiku v rozmezí od 0,04 % HDP do 0,48 % HDP.

Podobně jako v jiných oblastech sociální politiky podíl HDP 
vynaložený vládou na činnosti spojené s drogami roste s tím, 
jak země bohatnou (OECD, 2006; Prieto, 2010). V Belgii, 
České republice, Německu, Lucembursku, Nizozemsku, 
Švédsku a Spojeném království se odhaduje, že problémům 
souvisejícím s drogami byla věnována nejméně 0,1 % HDP; 
ve Francii, v Lotyšsku (pouze označené výdaje), v Maďarsku 
a na Slovensku tvořily 0,1 % až 0,04 % HDP. Na to, že byly 
použity rozličné metody a že míra úplnosti je různá, se tyto 
hodnoty příliš neliší od odhadů v USA (0,42 %) (Reuter, 
2006) a Austrálii (0,41 % HDP) (Moore, 2008).

Studie veřejných výdajů se také snaží odhadnout rozdělení 
finančních prostředků mezi různé typy problémů souvisejících 
s drogami. Při srovnávání mezi jednotlivými zeměmi je 
však třeba opatrnosti, protože nemusí používat stejnou 
klasifikaci výdajů. Ve dvanácti zemích, které předložily úplné 
odhady, tvořily aktivity snižování nabídky – „prosazování 
právních předpisů“ nebo „zajišťování veřejného pořádku 
a bezpečnosti“ – 48 až 92 % z celkové částky. Nejčastěji 
hlášenými položkami byly výdaje na soudnictví, policii, celní 
správu a vězeňství.

Způsob, jakým země člení výdaje na snižování poptávky, se 
v Evropě výrazně liší. V Belgii, Francii a Lucembursku tvoří 
výdaje na léčbu nebo zdravotnictví asi 40 nebo více procent 
z celkové částky. Výdaje na minimalizaci škod vymezilo 
pět zemí, a to od 0,1 % do 28,8 % odhadovaných výdajů 
souvisejících s drogami. Sedm zemí poskytlo údaje o výdajích 
souvisejících s prevencí, přičemž odhady se pohybovaly od 
1 do 12 % celkových výdajů na drogovou problematiku.

Řada evropských zemí již používá údaje o veřejných 
výdajích jako nástroj pro plánování a vyhodnocování 
realizace protidrogových politik, přičemž jiné, jako například 
Portugalsko a Slovensko, hlásí, že to plánují. Vytvoření 
jasného a uceleného obrazu o národních veřejných výdajích 
souvisejících s drogami však v Evropě zůstává výzvou. 
V současné době není shoda ohledně toho, jak odhadovat 
konkrétní typy výdajů souvisejících s drogami. Pro zlepšení 
přesnosti a porovnatelnosti mezi zeměmi bude nezbytné 
komplexní mapování veřejných subjektů financujících 
protidrogovou politiku, stejně jako harmonizace pojmů 
a definic.

Národní legislativa

Držení drog pro osobní použití: desetiletí změn trestů 
za držení drog v Evropě

V posledních deseti letech změnilo tresty za držení malého 
množství drog patnáct evropských zemí. Úmluva OSN proti 

Tab. 2: Odhady veřejných výdajů souvisejících s drogami 
Země Rok Rozdělení veřejných výdajů 

souvisejících s drogami (%)
Podíl HDP (%) (1) Úroveň státní správy

Snižování 
poptávky 

Snižování 
nabídky 

Belgie 2004 43,4 56,2 0,10 Federální, regionální, provinční a obecní úřady 

Česká republika (2) 2006 8,2 91,8 0,20 Ústřední státní správa, krajská a místní samospráva a správa 
sociálního zabezpečení

Francie 2005 51,6 48,4 0,07 Ústřední státní správa

Německo 2006 35,0 65,0 0,22–0,26 Spolková, státní, místní úřady a správa sociálního pojištění

Maďarsko 2007 25,0 75,0 0,04 Ústřední státní správa

Lotyšsko (2) 2008 40,9 51,3 0,04 Ústřední státní správa a jeden místní program

Lucembursko 2009 43,0 57,0 0,10 Ústřední státní správa a správa sociálního zabezpečení

Nizozemsko 2003 25,0 75,0 0,46 Ústřední státní správa a místní správa

Slovensko 2006 30,0 70,0 0,05 Ústřední státní správa a správa sociálního zabezpečení

Finsko 2008 45,0 55,0 0,07 Ústřední státní správa a místní správa 

Švédsko 2002 25,0 75,0 0,28 Neidentifikované veřejné sektory (pouze zapojené 
agentury)

Spojené království 2005/06 41,3 58,7 0,48 Ústřední státní správa a regionální státní správa

(1) V důsledku rozdílů mezi zeměmi v metodice, kvalitě a úplnosti dat jsou hodnoty veřejných výdajů souvisejících s drogami jako podíl hrubého domácího produktu (HDP) 
pouze indikativní a neměly by být interpretovány tak, že představují národní veřejné výdaje na problémy s drogami v plném rozsahu.

(2) Pouze označené výdaje.
Pozn.: Úplný seznam zdrojů viz tab. PPP-10 ve Statistickém věstníku 2011.
Zdroje: Národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox, Eurostat.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab10
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(3) Podrobná analýza dopadů dekriminalizace v Portugalsku byla vydána nedávno (Hughes a Stevens, 2010).

nedovolenému obchodu s drogami z roku 1988 v čl. 3 
odst. 2 vyžaduje, aby každý stát klasifikoval držení drog 
pro osobní potřebu jako trestný čin, s výhradou svých 
ústavních zásad a základních koncepcí právního systému. 
V Evropě se to provádí různými způsoby. Držení jakékoli 
nelegální drogy pro vlastní potřebu může být trestným 
činem, přečinem, případně se jiný než trestní postih může 
vztahovat na konopí, zatímco držení jiných drog zůstává 
trestným činem.

V posledních deseti letech lze nalézt tři hlavní typy změn 
trestů: změny právního postavení deliktu (trestný čin nebo 
přečin); změny kategorií drog, kdy kategorie určuje trest; 
a změny horní hranice trestní sazby. Většina zemí, které své 
tresty za držení drog změnily, používá kombinace těchto 
typů změn, což jakoukoli stručnou analýzu znesnadňuje.

Ke změně právního postavení trestného činu, která je pro 
zákonodárce možná nejvýznamnějším krokem, došlo 
v Portugalsku, Lucembursku a Belgii. V Portugalsku zákon 
od července 2001 dekriminalizoval držení všech drog pro 

osobní potřebu. Maximální trest za držení malého množství 
drog se tím snížil ze tří měsíců odnětí svobody na správní 
pokutu, kterou ukládají nové „komise pro odrazování od 
užívání drog“, což upřednostňuje řešení zaměřená na 
zdraví před trestním postihem (3). V Lucembursku bylo 
v květnu 2001 držení konopí pro osobní potřebu nově 
kvalifikováno jako zvláštní delikt s nižším trestem, za který 
se v případě prvního deliktu bez přitěžujících okolností 
ukládá pouze pokuta. Současně byly horní hranice trestních 
sazeb za držení všech ostatních drog kromě marihuany pro 
osobní potřebu sníženy ze tří let odnětí svobody na šest 
měsíců. K podobné změně došlo v květnu 2003 v Belgii. 
Za držení malého množství konopí pro osobní potřebu bez 
přitěžujících okolností bylo dříve možné uložit trest odnětí 
svobody v délce až pěti let, nyní však představuje nejnižší 
prioritu pro trestní stíhání a ukládá se za ně policejní 
pokuta.

Kroky směrem k „dekriminalizaci“ podniklo také Estonsko 
a Slovinsko. V Estonsku byl až do září 2002 druhý správní 
delikt držení drog spáchaný během dvanácti měsíců po 
prvním správním deliktu považován za trestný čin, za který 
bylo možné uložit trest odnětí svobody až na tři roky. Nový 
trestní zákoník toto ustanovení zrušil, takže druhý trestný 
čin je, stejně jako první, považován za přestupek, za který 
lze uložit pokutu nebo správní vazbu po dobu až 30 dnů. 
Ve Slovinsku zrušil přestupkový zákon od ledna 2005 
tresty odnětí svobody za všechny přestupky, jedním z nichž 
je držení drog pro osobní potřebu. Tímto způsobem byl 
maximální trest snížen z třiceti dnů vězení nebo pěti dní za 
malé množství na pokutu.

Šest zemí upravilo způsob rozdělení drog do kategorií, 
aniž by se změnilo právní postavení deliktu, přičemž 
kategorie určuje trest. V Rumunsku rozdělil zákon z roku 
2004 látky do kategorií vysoce rizikových a rizikových. 
Trest za vysoce rizikové látky zůstal nadále dva až pět let 
odnětí svobody, zatímco za látky v kategorii rizikových se 
ukládají nižší tresty odnětí svobody v délce šest měsíců až 
dva roky. V Bulharsku zavedl v roce 2006 trestní zákoník 
zvláštní tresty za delikty, které nesouvisejí s distribucí, 
a sice trest odnětí svobody v délce jeden rok až šest let 
za vysoce rizikové drogy (snížení z původních deseti až 
patnácti let) a trest odnětí svobody v délce až pět let za 
rizikové drogy (snížení z původních tří až šesti let); stanovil 
také, že za méně závažné trestné činy může být uložena 
pokuta. V České republice uložil od ledna 2010 nový trestní 
zákoník nižší horní hranici trestní sazby za konopí (odnětí 
svobody na jeden rok) než u ostatních drog (beze změny 
na dva roky) za držení pro osobní potřebu v množství 
„větším než malém“. Naproti tomu Itálie na konci roku 
2006 rozdíly trestních sazeb mezi nelegálními drogami 
zrušila a zároveň zvýšila maximální délku správních sankcí 

Recese: dopad na intervence v oblasti drog

Hospodářská recese, která v roce 2008 zasáhla Evropu, 
vážně postihla členské státy EU. Její dopad na veřejné účty 
může být dlouhodobý a vyžaduje politiky zaměřené na 
snižování schodků veřejných financí a veřejného dluhu ve 
většině zemí. Evropská komise (2011) předpovídá, že v roce 
2011, poprvé za deset let, veřejné výdaje (bez plateb 
úroků) v Evropské unii v reálných hodnotách poklesnou.

Údaje o přidělování rozpočtových prostředků intervencím 
souvisejícím s drogami byly shromážděny z národních 
kontaktních míst sítě Reitox, aby bylo možné získat první 
pohled na dopady úsporných opatření na protidrogovou 
politiku. Z devatenácti zemí, které poskytly informace, 
hlásilo patnáct snižování dostupných finančních prostředků 
pro některé oblasti protidrogové politiky od roku 2008. 
Velikost škrtů se však značně liší, přičemž hlášená snížení 
se pohybují v rozmezí od 2 do 44 %, v závislosti na zemi 
a oblasti politiky.

Fiskální úsporná opatření podle všeho ovlivnila různé 
oblasti protidrogové politiky rozdílně. U označených 
výdajů byly nejvíce dotčenými oblastmi výzkum, prevence, 
sociální reintegrace a organizační činnosti. Většina zemí se 
podle všeho vyhnula snižování svých rozpočtů na léčbu, 
i když některé hlásí reorganizaci služeb nebo škrty v jejich 
poskytování. Hlášeno bylo také snižování finančních 
prostředků na programy související s drogami ve věznicích 
nebo činnosti v oblasti prosazování právních předpisů. 
Informace o neoznačených výdajích, které tvoří největší 
podíl veřejných výdajů souvisejících s drogami, nejsou 
pro většinu zemí dostupné. V důsledku toho by úsporná 
opatření týkající se oblastí jako prosazování právních 
předpisů, soudnictví nebo některých oblastí poskytování 
léčby mohla být podhodnocena.
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(4) Viz rámeček „Priority pro další výzkum: doporučení vědeckého výboru EMCDDA“.

jako např. odebrání řidičského průkazu na jeden rok za 
jakoukoli nelegální drogu. Ve Spojeném království bylo 
v roce 2004 konopí reklasifikováno z třídy B do třídy C, 
přičemž horní hranice trestní sazby za držení pro osobní 
potřebu byla snížena z pěti na dva roky odnětí svobody, 
a byly vydány národní pokyny pro policii, aby v případě, 
že nejsou žádné přitěžující okolnosti, viníka nezatýkala, 
ale řešila věc neformální domluvou. V lednu 2009 bylo 
konopí reklasifikováno z třídy C do třídy B, čímž opět došlo 
ke zvýšení horní hranice trestní sazby na pět let odnětí 
svobody. Revidované národní pokyny pro policii nadále 
doporučovaly řešit první přestupek neformální domluvou.

Třetí skupina zemí změnila tresty za držení pro osobní 
potřebu, aniž se zabývala právním postavením nebo 
relativní škodlivostí. Tresty za držení všech drog pro osobní 
potřebu byly přímo změněny ve čtyřech zemích a prakticky 
také na Slovensku v důsledku nové definice tohoto trestného 
činu. Ve Finsku snížila novela trestního zákona z roku 2001 
horní hranici trestní sazby za méně závažné porušení 
protidrogových právních předpisů ze dvou let vězení na 
šest měsíců, což státnímu zástupci umožňuje řešit většinu 
případů pokutou. V Řecku byla v roce 2003 horní hranice 
trestní sazby za užívání nebo držení malého množství 
pro vlastní potřebu uživatelem, který není závislý, snížena 
z pěti let na jeden rok odnětí svobody. Tento trestný čin 
nebude zapsán do rejstříku trestů, jestliže v období pěti 
let nedojde ke spáchání dalšího trestného činu. V Dánsku 
stanovily v květnu 2004 pokyny pro státní zástupce, že 
standardním řešením méně závažných trestných činů držení 
drog by měla být pokuta, nikoli domluva. V roce 2007 
byl tento postup zakotven v zákoně. Ve Francii rozšířil 
zákon z roku 2007 škálu možností soudu o „osvětový 
protidrogový kurz“, který je zaměřen na příležitostné 
uživatele drog a mladistvé. Náklady kurzu hradí pachatel. 
V roce 2005 rozšířila změna slovenského trestního zákona 
definici „držení pro osobní použití“ z jedné na tři dávky 
jakékoli nelegální látky, přičemž horní hranici trestní sazby 
ponechala beze změny. Pachatelům mohou být také 
ukládány dva nové tresty: monitorované domácí vězení 
až na jeden rok nebo obecně prospěšné práce v rozsahu 
40 až 300 hodin. Změna také zavedla nový trestný čin 
„držení většího množství pro osobní použití“, definovaného 
jako nejvýše deset dávek, za který lze uložit trest odnětí 
svobody v délce až pěti let. Dříve by se jednalo o trestný 
čin obchodování s drogami, za který bylo možné uložit trest 
odnětí svobody v délce dvou až osmi let.

Důvody změny jsou složité a v jednotlivých zemích se 
liší. Zákony byly například změněny kvůli získání přístupu 
k závislým uživatelům drog (Portugalsko), zjednodušení 
trestů (Belgie, Finsko, Spojené království v roce 2004), 
harmonizaci trestů za přestupky (Estonsko, Slovinsko) 

a označení míry škodlivosti (Bulharsko, Česká republika, 
Francie, Itálie, Lucembursko, Rumunsko, Spojené království 
v roce 2009).

Z hlediska celkového evropského trendu v trestech za 
držení drog pro osobní použití by se dalo říci, že tresty 
byly v první polovině tohoto desetiletí snižovány, ve 
druhé polovině však zvyšovány. Důležitější je však to, 
že i když si většina zemí možnost odnětí svobody jako 
trestu ponechala (obr. 2), žádná země během tohoto 
desetiletého období trestní sankce nezavedla, ani tresty 
odnětí svobody nezvýšila. V tomto směru existují v Evropě 
známky sbližování směrem k nižším trestům za držení drog 
pro osobní použití.

Výzkum související s drogami

Posilování výzkumné kapacity EU

V posledních letech je součástí evropské agendy posilování 
výzkumné kapacity v oblasti drog. V roce 2010 proběhla 
v Radě první každoroční výměna informací o výzkumu 
souvisejícím s drogami, přičemž Evropská komise 
předložila přehled jí financovaných výzkumných projektů 
a zdůraznila přidanou hodnotu těchto iniciativ. Centrum 
EMCDDA předložilo přehled mechanismů a témat výzkumu 
souvisejícího s drogami v členských státech a doporučení 
svého vědeckého výboru ohledně budoucích priorit 
výzkumu (4).

Obr. 2: Trestní sazby v zákonech: možnost trestu odnětí svobody 
za držení drog pro vlastní potřebu (méně závažné trestné činy)

za jakoukoli drogu
za jiné než konopné 
drogy
Trest odnětí svobody 
nelze uložit.

Trest odnětí svobody lze uložit:

Pozn.: Další informace naleznete v Evropské databázi právních předpisů týkajících 
se drog (ELDD).

Zdroje: Národní kontaktní místa sítě Reitox a ELDD.

http://www.emcdda.europa.eu/eldd
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(5) Výzvy jsou zveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie a vybízejí výzkumné pracovníky k předkládání návrhů projektů v jednotlivých oblastech 
rámcového programu.

(6) Viz rámeček „ALICE RAP“.

Hlavním evropským nástrojem pro financování výzkumu je 
7. RP, sedmý rámcový program pro výzkum a technologický 
rozvoj, který bude probíhat až do roku 2013. V programu 
„Spolupráce“ v rámci 7. RP jsou zveřejňovány výzvy 
k předkládání návrhů, které mají pro výzkum v oblasti drog 
zvláštní význam (5). Patří k nim výzvy na téma „Návykové 
a/nebo nutkavé chování u dětí a dospívajících“, „Pochopení 
nezamýšlených důsledků globálních opatření ke kontrole 
nelegálních drog“ a ALICE RAP (6).

Evropská komise také financuje další studie související 
s drogami prostřednictvím programu „Drogová prevence 
a osvěta“, programu „Prevence a boj proti trestné činnosti“, 
programu „Trestní justice“ a programu „Veřejné zdraví“. 
Projekty jako například „Studie o vývoji rámce EU pro 
minimální standardy kvality a referenční standardy v oblasti 
snižování poptávky po drogách“, „Nové metodické nástroje 
pro politiku a hodnocení programů“ a „Další analýza trhu 
s nelegálními drogami v EU a řešení“ přinesou důležité 

poznatky o různých problémech, se kterými se členské státy 
v této oblasti potýkají, a přispějí k provádění současné 
strategie a akčního plánu EU proti drogám.

Na základě požadavku v rámci závěrů Rady z roku 2009 
šíří centrum EMCDDA v úzké spolupráci s Evropskou komisí 
informace a hlavní zjištění těchto projektů v tematické 
oblasti svých internetových stránek věnované výzkumu.

Výzkumné informace z členských států

Evropa v současné době nemá žádný přehled výzkumu 
souvisejícího s drogami prováděného na národní úrovni. 
Všechny členské státy EU provádějí výzkum drogové 
problematiky a část těchto studií je zachycena a použita 
v národních zprávách sítě Reitox. I když citace z těchto 
zpráv se týkají pouze vybraných studií a nemusí obsahovat 
všechny příslušné publikace v zemi, je možné vymezit 
určité trendy v počtu a typech citovaných témat výzkumu. 
V letech 2008 až 2010 se roční počet studií uvedených 
v národních zprávách sítě Reitox zvýšil ze 370 na 750. 
Největší kategorii tvoří studie řešení problému užívání drog 
(34 % všech citací v národních zprávách 2008–2010), 
dále následují studie prevalence, incidence a vzorců 
užívání drog (29 %) a studie důsledků užívání drog (23 %). 
Studie o metodikách a mechanismech a účincích drog byly 
uváděny jen zřídka.

Priority pro další výzkum: doporučení 
vědeckého výboru EMCDDA

Jako příspěvek k probíhající diskusi o evropských prioritách 
výzkumu v oblasti drog vypracoval vědecký výbor soubor 
doporučení, která se týkají pěti klíčových oblastí.

Intervence: je třeba se zaměřit na efektivitu léčebných 
intervencí, dopad včasných intervencí a dopad na dotčené 
rodinné příslušníky.

Politická analýza: je zapotřebí dalšího výzkumu ohledně 
toho, jak jsou národní a evropské politiky utvářeny, jak je 
o nich rozhodováno a jak jsou prováděny, ale také ohledně 
jejich hodnocení, včetně srovnávání výsledků v různých 
zemích.

Nabídka nelegálních drog: větší pozornost je třeba věnovat 
zlepšení ukazatelů pro studium dynamiky trhu.

Epidemiologický výzkum: doporučuje se série 
dlouhodobých kohortových studií, aby bylo možné 
pochopit dlouhodobý průběh různých vzorců užívání látek, 
a nadále jsou nezbytné zdokonalené metody pro odhad 
velikosti populací užívajících drogy.

Základní výzkum v oblasti etiologie a průběhu užívání 
drog: výzkum v této oblasti má potenciál zlepšit jak 
diagnostiku, tak výsledky léčby.

ALICE RAP

Sedmý rámcový program pro výzkum Evropské komise 
financuje významnou iniciativu výzkumu závislosti v rámci 
svého programu „Spolupráce“. Problémy, které současné 
evropské společnosti působí drogové a jiné závislosti, jsou 
analyzovány v projektu „Závislosti a životní styl v současné 
Evropě – přeformulování problému závislostí“ (Addictions 
and lifestyles in contemporary Europe — Reframing 
Addictions Project, ALICE RAP), do něhož se zapojili 
výzkumní pracovníci z 25 zemí. Rozpočet projektu ve 
výši 10 milionů EUR bude použit na financování výzkumu 
všech aspektů závislosti, a to s těmito tematickými okruhy: 
kdo se zabývá závislostí, měření závislosti, určující faktory 
závislosti, závislost jako obchod, řešení problematiky 
závislosti a vytváření závislosti u mládeže.

Více informací viz internetové stránky projektu ALICE RAP.

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://www.emcdda.europa.eu/themes/research
http://www.emcdda.europa.eu/themes/research
https://sites.google.com/site/alicerapproject/
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(7) Strategie odpovědného podávání alkoholu mají za cíl zabránit prodeji alkoholu osobám pod vlivem látek a nezletilým, a to kombinací školení 
obsluhy a intervencí politiky.

(8) Protidrogová politika ve školách upravuje normy a předpisy ohledně užívání látek ve školním prostředí a uvádí pokyny, jak postupovat v případě 
porušení pravidel.

(9) Celoškolské přístupy se zaměřují na zajištění ochranného školního prostředí a pozitivní atmosféry ve školách.

Úvod
Tato kapitola představuje přehled řešení problému drog 
v Evropě, přičemž akcentuje trendy, vývoj a otázky kvality. 
Nejprve je uveden přehled preventivních opatření, po nichž 
následují intervence v oblasti léčby, sociální reintegrace 
a minimalizace škod. Všechna tato opatření jsou součástí 
komplexního systému snižování poptávky a jsou v rostoucí 
míře koordinována a integrována.

Oddíl věnovaný prosazování protidrogových právních 
předpisů se zabývá nejnovějšími údaji o trestných činech 
porušujících protidrogové právní předpisy a zkoumá úlohu 
tajných operací při narušování dodávek nelegálních drog. 
Kapitola končí přehledem dostupných dat o potřebách 
uživatelů drog ve věznicích a stávajících řešeních v tomto 
konkrétním prostředí.

Prevence
Drogovou prevenci lze rozdělit do několika úrovní nebo 
strategií, od těch, které se zaměřují na společnost jako 
celek (prevence prostředí), až po ty, které se zaměřují na 
ohrožené jedince (indikovaná prevence). Nejobtížnějším 
úkolem protidrogových politik je zajistit, aby tyto různé 
úrovně prevence odpovídaly stupni zranitelnosti cílových 
skupin (Derzon, 2007), a zajistit, aby intervence byly 
založeny na důkazech a měly dostatečné pokrytí. Většina 
činností prevence se zaměřuje na užívání látek obecně; 
pouze omezený počet programů se zaměřuje na konkrétní 
látky, například alkohol, tabák nebo konopí.

Strategie zaměřené na prostředí

Strategie prevence zaměřené na prostředí usilují o změnu 
kulturního, sociálního, fyzického a ekonomického prostředí, 
v němž se lidé rozhodují o užívání drog. Tyto strategie 
typicky zahrnují taková opatření, jako je například zákaz 
kouření, cenová nedostupnost alkoholu a rozvoj škol 
podporujících zdraví. Důkazy svědčí o tom, že opatření 

prevence prostředí fungující na úrovni společnosti 
a zaměřená na sociální klima ve školách a komunitách 
mohou být efektivními způsoby, jak změnit vnímání norem 
a v důsledku toho užívání látek (Fletcher a kol., 2008).

Po nedávném zavedení úplného zákazu kouření ve 
Španělsku mají nyní téměř všechny evropské země nějakou 
formu zákazu užívání tabáku. Strategie zaměřené na 
prostředí jsou v případě alkoholu v Evropě méně časté, 
i když většina severských zemí hlásí vzestup míry provádění 
strategií odpovědného podávání alkoholu (7), které 
v místních studiích prokázaly účinnost (Gripenberg a kol., 
2007).

Ve většině evropských zemí došlo k nárůstu míry provádění 
protidrogových politik ve školách (8), a více než třetina zemí 
uvádí, že protidrogová prevence je integrována do školních 
osnov, například prostřednictvím programů zdravotní 
nebo občanské výchovy. Čtyři země (Lucembursko, 
Nizozemsko, Rakousko, Spojené království) hlásí provádění 
„celoškolských“ programů prevence (9), což je přístup, 
který byl kladně hodnocen z hlediska snížení míry užívání 
návykových látek (Fletcher a kol., 2008) a má další přínosy 
jako zlepšení atmosféry ve školách a zlepšení sociálního 
začlenění.

Všeobecná prevence

Všeobecná prevence je určena celé populaci, především 
na úrovni školy a komunity. Snaží se odvrátit nebo zpozdit 
nástup užívání drog a problémů souvisejících s drogami 
tím, že mladým lidem poskytuje informace a dovednosti 
potřebné k tomu, aby nezačali užívat látky. Důkazy svědčí 
o tom, že pokud je při provádění přístupů všeobecné 
prevence věnována pozornost kulturnímu, normativnímu 
a sociálnímu kontextu, roste pravděpodobnost, že programy 
budou akceptovány a budou úspěšné (Allen a kol., 2007).

Celoevropská odborná hodnocení naznačují ve školské 
prevenci mírný posun od přístupů, které se ukázaly jako 
neúčinné, např. poskytování informací samo o sobě, 
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(10) Viz SFP, Fred, Preventure, EU-DAP a GBG na Portálu správné praxe.

informační dny a testování na drogy ve školách, ke 
slibnějším přístupům, jako jsou např. metodicky vedené 
programy životních dovedností a intervence zaměřené 
specificky na chlapce. Země také hlásí, že některé účinnější 
intervence všeobecné prevence jsou přenášeny z jedné 
země do druhé (10). Avšak bez ohledu na dostupnost kladně 
hodnocených metod prevence hlásí některé země v rostoucí 
míře řadu intervencí, které nejsou podloženy vědeckými 
důkazy, jako jsou návštěvy odborníků a policie ve školách.

Všeobecná rodinná prevence má převážně podobu 
jednoduchých a nízkonákladových intervencí, jako jsou 
večery pro rodiče a šíření letáků a brožur. Složitější 
intervence, např. rodičovské skupiny pro přímou 
vzájemnou komunikaci (peer-to-peer) (Německo, 
Irsko), školení osobních a sociálních kompetencí (Řecko, 
Portugalsko) nebo metodicky vedené rodičovské 
programy (Španělsko, Spojené království), jsou hlášeny 
jen vzácně.

Obr. 3: Poskytování intervencí selektivní prevence podle odhadu národních odborníků

Žáci škol se sociálními 
nebo prospěchovými 
problémy

Mladí pachatelé

Sociálně znevýhodnění 
rodiče

Problémy s užíváním 
látek v rodině

V plném rozsahu Ve značném rozsahu V omezeném rozsahu Vzácně Vůbec Žádné informace

Pozn.: Poskytování se týká obecného a geografického rozložení intervencí a je hodnoceno takto: v plném rozsahu, poskytuje se téměř ve všech příslušných místech 
(oblasti, ve kterých je cílová populace dostatečná pro provádění intervence); ve značném rozsahu, poskytuje se ve většině příslušných míst, nikoli však ve všech; 
v omezeném rozsahu, poskytuje se ve více než malém počtu, ale ne ve většině příslušných míst; vzácně, poskytuje se jen v několika málo příslušných místech; 
vůbec, intervence není dostupná. Informace byly shromážděny prostřednictvím strukturovaného dotazníku.

Zdroj: Národní kontaktní místa sítě Reitox.

http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/examples
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(11) Některé příklady jsou však dostupné na internetových stránkách věnovaných výměně informací o opatřeních ke snížení poptávky po drogách.

Selektivní prevence

Selektivní prevence působí na specifické skupiny, rodiny nebo 
komunity, kde může být v důsledku omezených sociálních 
vazeb a zdrojů větší pravděpodobnost, že lidé začnou užívat 
drogy nebo se u nich vyvine závislost na drogách. Několik 
členských států hlásí posun v zaměření svých strategií směrem 
ke zranitelnosti, zatímco odborná hodnocení svědčí o tom, 
že v letech 2007 až 2010 míra poskytování intervencí 
zranitelným skupinám celkově vzrostla, s výjimkou intervencí 
pro mládež v ústavní péči. Největší nárůsty jsou hlášeny 
v intervencích pro žáky s prospěchovými nebo sociálními 
problémy (v plném nebo značném rozsahu je provádí šestnáct 
zemí) a pro mladé pachatele trestných činů porušujících 
protidrogové právní předpisy (v plném nebo značném rozsahu 
je provádí dvanáct zemí) (obr. 3). Prvně uvedené může 
být důsledkem toho, že některé členské státy a Evropská 
unie věnují stále vyšší pozornost špatnému prospěchu 
a předčasnému ukončování školní docházky, které mají 
stejné rizikové faktory jako problémové užívání drog (King 
a kol., 2006). Zvýšené poskytování intervencí pro mladistvé 
pachatele lze částečně vysvětlit tím, že psychosociální 
program FRED poskytovaný v několika sezeních (EMCDDA, 
2010a) je prováděn ve více zemích, i novými intervencemi pro 
prvopachatele v Řecku, Irsku a Lucembursku.

Hlášeno bylo také zvýšené poskytování intervencí 
zaměřených na zranitelné rodiny, především na 
osoby s problémovým užíváním látek (v plném nebo 
značném rozsahu je provádí čtrnáct zemí) a na sociálně 
znevýhodněné rodiny (v plném nebo značném rozsahu 
je provádí sedm zemí) (obr. 3). V tomto kontextu lze 
konstatovat, že v Evropě roste obliba programu „Posilování 
rodin“ (Kumpfer a kol., 2008): ten byl v nedávné době 
nově prováděn ve třech nových zemích (v Německu, Polsku, 
Portugalsku) a na dalších místech ve Spojeném království.

Selektivní prevenci lze provádět prostřednictvím terénní 
práce nebo prostřednictvím služeb ve stacionárních 
zařízeních. Preventivní práce s etnickými skupinami 
a návštěvníky večírků nebo festivalů je jedinou oblastí, v níž 
je hlášen nárůst terénní práce, zatímco terénní práce pro 
mladistvé osoby bez domova je podle zpráv omezována. 
Celkově je většina kontaktů služeb se sociálně vyloučenými 
skupinami, jako jsou osoby, které předčasně ukončily školní 
docházku, přistěhovalci a mladiství bez domova, i nadále 
prováděna prostřednictvím stacionárních zařízení.

O obsahu mnoha programů selektivní prevence je navíc 
známo jen poměrně málo (11). Celkově dostupné údaje 
svědčí o tom, že nejběžnějšími intervencemi v Evropě jsou 
ty, které kladou důraz na informace, osvětu a poradenství, 
přes rostoucí důkazy o účinnosti přístupů, jako je stanovení 
norem, motivace, dovednosti a rozhodování.

Indikovaná prevence

Indikovaná prevence se snaží rozpoznat jedince 
s problémy v chování nebo psychickými problémy, které 
mohou predikovat rozvoj problémového užívání látek 
v pozdějším věku, a zaměřit se na ně jednotlivě speciálními 
intervencemi. Řada programů indikované prevence byla 
hodnocena kladně (EMCDDA, 2009c).

Pouze polovina členských států EU a Norsko hlásí existenci 
činností indikované prevence a velmi málo zemí hlásí 
používání strukturovaných a metodicky vedených intervencí. 
Stále větší počet zemí hlásí, že školní prostředí je využíváno 
k rozpoznávání zranitelných žáků, zvláště těch s problémy 
v chování, které často bývají spojeny s pozdějším užíváním 
drog. Belgie, Česká republika, Portugalsko a Norsko hlásí 
využívání nových nástrojů pro vyhledávání a včasnou 
detekci jak ve škole, tak i v prostředí komunity.

Nejčastěji hlášenými strategiemi indikované prevence jsou 
včasné intervence a poradenství ohledně užívání drog; 
existuje jen málo zpráv o intervencích, které se zaměřují 
na problémy s chováním v rané fázi. To naznačuje, že 
v Evropě není plně využíván potenciál indikované prevence 
snižovat dopad neurologických poruch chování v dětství, 
jako je agresivita a impulzivnost, na pozdější chování 
z hlediska užívání látek (EMCDDA, 2009c). Indikovaná 
prevence může působit jako přechodový článek mezi 
prevencí v komunitním prostředí a specializovanou léčbou 
nabízenou v klinickém prostředí, zvláště při poskytování 
včasných intervencí pro určité skupiny, jako jsou např. 
zranitelní uživatelé konopí nebo alkoholu.

Léčba
Hlavními léčebnými modalitami používanými k léčbě 
problémového užívání drog jsou v Evropě psychosociální 
intervence, substituční léčba závislosti na opioidech 
a detoxifikace. Relativní význam jednotlivých léčebných 
modalit v každé zemi je ovlivněn několika faktory, včetně 
uspořádání národního systému zdravotní péče. Služby 
protidrogové léčby mohou být poskytovány v nejrůznějších 
prostředích: ve specializovaných odděleních pro léčbu, včetně 
ambulantních a lůžkových zařízení, na psychiatrických klinikách 
a v nemocnicích, v odděleních věznic, v nízkoprahových 
agenturách a u praktických lékařů v ordinacích.

K dispozici není žádný soubor dat umožňující úplně popsat 
populaci uživatelů drog v Evropě, kteří v současnosti 
podstupují protidrogovou léčbu. Informace o významné 
podskupině této populace však zachycuje ukazatel počet 
žádostí o léčbu centra EMCDDA, který shromažďuje 
data o osobách nastupujících do specializovaných služeb 
protidrogové léčby během kalendářního roku, což umožňuje 

http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/examples
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(12) Pro ukazatel počet žádostí o léčbu byly poskytnuty údaje z 29 zemí o specializovaných centrech protidrogové léčby. Většina zemí poskytla údaje 
pro více než 60 % svých zařízení, i když u některých zemí je míra pokrytí těchto zařízení neznámá (viz tab. TDI-7 ve Statistickém věstníku 2011).

(13) Viz tab. HSR-10 ve Statistickém věstníku 2011.
(14) Podrobnější informace o konkrétních typech léčby pro různé látky a o jejich účinnosti, kvalitě a důkazech jsou dostupné v příslušných kapitolách.
(15) Viz tab. TDI-16 a TDI-19 ve Statistickém věstníku 2011.

pohled na jejich charakteristiky a profily užívání drog (12). 
V roce 2009 ukazatel registroval asi 460 000 pacientů, 
kteří nastoupili léčbu, z nichž 38 % (175 000) podle hlášení 
nastoupilo protidrogovou léčbu poprvé v životě.

Na základě různých zdrojů včetně ukazatele počet žádostí 
o léčbu se v roce 2009 v Evropské unii, Chorvatsku, 
Turecku a Norsku podle odhadu léčilo z užívání 
nelegálních drog nejméně 1,1 milionu lidí (13). Zatímco více 
než polovina těchto klientů absolvovala substituční léčbu 
závislosti na opioidech, značný počet absolvoval jiné formy 
léčby kvůli problémům souvisejícím s opioidy, stimulanty, 
konopím a dalšími nelegálními drogami (14). Tento odhad 
protidrogové léčby v Evropské unii, třebaže stále ještě 
vyžaduje zpřesnění, skutečně naznačuje vysokou míru 
poskytování léčby, přinejmenším pro uživatele opioidů. 
Jedná se o důsledek zásadního rozšíření specializovaných 
ambulantních služeb během posledních dvou desetiletí, 
s významným zapojením poskytovatelů primární zdravotní 
péče, svépomocných skupin, nespecializovaných zařízení 
psychiatrické péče, terénních a nízkoprahových služeb.

Zvláště západní Evropa se podle všeho postupně 
odklání od názoru, že léčba drogové závislosti je věcí 
několika specializovaných oborů poskytujících intenzivní, 
krátkodobé intervence, a přiklání se k multidisciplinárnímu, 
integrovanému a dlouhodobějšímu přístupu. Částečně je 
to reakce na skutečnost, že drogová závislost je v rostoucí 
míře chápána jako chronické onemocnění, v němž 
vývoj mnoha klientů provázejí cykly zklidnění, relapsu, 
opakované léčby a postižení (Dennis a Scott, 2007); tento 
názor dokládají údaje shromážděné centrem EMCDDA, 
které ukazují, že více než polovina osob nastupujících 
léčbu má za sebou předchozí léčebnou epizodu. Dalším 
faktorem je to, že západoevropské země zažívají výrazné 
stárnutí svých populací léčených uživatelů drog, především 
dlouhodobých problémových uživatelů, kteří mají za sebou 
předchozí léčebné epizody a vykazují četné zdravotní 
a sociální problémy (EMCDDA, 2010f).

V reakci na to se některé národní a místní protidrogové 
strategie obracejí k přístupu průběžné péče, přičemž 
zdůrazňují koordinaci a integraci intervencí mezi různými 
poskytovateli léčby drogové závislosti (např. propuštění 
z lůžkové péče do ambulantních služeb) a mezi léčbou 
a širším spektrem zdravotních a sociálních služeb. Průběžná 
péče je založena na pravidelném sledování stavu klienta, 
včasném zjišťování možných problémů, předávání klienta 
mezi službami zdravotní a sociální péče a pokračující 
podpoře klientů bez stanoveného časového rámce. V této 

oblasti mohou hrát klíčovou úlohu praktičtí lékaři. Nedávný 
francouzský průzkum mezi poskytovateli služeb potvrdil 
úlohu praktických lékařů při usnadňování přístupu k odborné 
péči pro uživatele opioidů, a to jednak pro doporučení 
do nemocnice k zahájení léčby metadonem, jednak pro 
pokračování léčby po propuštění. Jiným příkladem je 
nizozemská vláda a místní úřady čtyř největších měst v zemi, 
které přijaly integrovaný přístup léčby v rámci širší strategie 
sociální podpory zahrnující široké spektrum agentur.

Řešení průběžné péče a integrované léčby mohou být 
podpořena stanovením protokolů péče, pokynů a strategií 
řízení mezi poskytovateli (Haggerty a kol., 2003). Průzkum 
provedený v roce 2010 mezi národními kontaktními místy 
zjistil, že šestnáct zemí má dohody o partnerství mezi 
agenturami pro léčbu drogové závislosti a sociálními 
službami. V šesti zemích (Francie, Nizozemsko, Portugalsko, 
Rumunsko, Spojené království, Chorvatsko) jsou nejčastěji 
používanými mechanismy koordinace mezi organizacemi 
strukturované protokoly, zatímco v jiných zemích jsou 
partnerství založena především na neformálních sítích.

Ambulantní léčba

V Evropě je léčba drogové závislosti poskytována většinou 
ambulantně. Jsou k dispozici informace o přibližně 400 000 
uživatelích drog, kteří během roku 2009 nastoupili 
ambulantní léčbu. Polovina osob nastupujících léčbu (51 %) 
uvádí jako primární drogu opioidy, především heroin, zatímco 
24 % uvádí konopí, 18 % kokain a 4 % jiné stimulanty 
než kokain. Nejběžnější cesta k léčbě je vyhledání léčby 
samotným klientem (37 %), dále následuje doporučení 
k léčbě prostřednictvím protidrogových, sociálních 
a zdravotních služeb (28 %) a uložení léčby systémem trestní 
justice (20 %). Zbývající klienti jsou doporučeni k léčbě 
prostřednictvím rodiny, přátel a neformálních sítí (15).

„Vybrané téma“ o financování a nákladech 
léčby drogové závislosti

Během tohoto období fiskálních úsporných opatření je 
věnována zvýšená pozornost všem stránkám státních 
výdajů, včetně nákladů na léčbu. „Vybrané téma“ vydané 
v letošním roce centrem EMCDDA mapuje hlavní zdroje 
financování léčby drogové závislosti v řadě evropských 
zemí. Shrnuje dostupné údaje o tom, kolik se vynakládá na 
služby léčby drogové závislosti a kolik léčba stojí.

Tato publikace je k dispozici v tištěné formě a na 
internetových stránkách EMCDDA, a to pouze v angličtině.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab16
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab19
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/treatment-costs


31

Kapitola 2: Řešení drogové problematiky v Evropě – přehled

(16) Viz tab. TDI-9 (část iv), TDI-21 a TDI-103 ve Statistickém věstníku 2011. Informace o léčených klientech podle primární látky viz příslušné kapitoly.
(17) Viz „Pomoc uživatelům drog ve věznicích“, s. 38.
(18) Viz tab. HSR-1, HSR-2 a HSR-3 ve Statistickém věstníku 2011.
(19) Tento číselný údaj je třeba interpretovat obezřetně, protože nezahrnuje všechny uživatele, kteří dočasně nastupují do lůžkové péče v rámci 

komplexnějšího procesu léčby.
(20) Viz tab. TDI-7, TDI-10, TDI-19 a TDI-21 ve Statistickém věstníku 2011.

Osoby nastupující ambulantní léčbu jsou zdaleka největší 
skupinou uživatelů drog, u nichž je možné popsat osobní 
a sociální charakteristiky a profily užívání drog. Jsou to 
převážně mladí muži, přičemž jejich průměrný věk je 
32 let. Muži jsou početnější než ženy v poměru téměř 
čtyř ku jedné, což částečně odráží převahu mužů mezi 
problémovějšími uživateli drog. Mezi klienty nastupujícími 
léčbu jsou primární uživatelé konopí téměř o deset let 
mladší (25 let) než primární uživatelé kokainu (33 let) 
a opioidů (34 let). V průměru nejmladší klienty užívající 
drogy (25–26 let) hlásí Polsko, Maďarsko a Slovensko – 
země, které vstoupily do EU od roku 2004 – a nejstarší 
klienty Španělsko, Itálie a Nizozemsko (34 let). Poměry 
mezi počty mužů a žen jsou vysoké pro všechny látky, 
i když se podle dané drogy a země liší. Početní poměry 
mezi pohlavími jsou obecně vyšší v zemích na jihu Evropy 
a nižší v zemích na severu (16).

Dvěma hlavními modalitami ambulantní léčby v Evropě jsou 
psychosociální intervence a substituční léčba závislosti na 
opioidech. Psychosociální intervence zahrnují poradenství, 
motivační rozhovory, kognitivně-behaviorální terapii, 
vedení případu, skupinovou a rodinnou terapii a prevenci 
relapsu. Většinou je poskytují podle podmínek dané země 
veřejné instituce nebo nevládní organizace. Psychosociální 
intervence nabízejí uživatelům podporu v jejich úsilí 
zvládnout a překonat problémy s drogami a jsou hlavní 
formou léčby pro uživatele stimulantů, jako např. kokainu 
a amfetaminů. Jsou poskytovány také uživatelům opioidů, 
často v kombinaci se substituční léčbou. Podle průzkumu 
provedeného v roce 2008 mezi národními odborníky hlásí 
většina evropských zemí, že ambulantní psychosociální 
léčba je pro ty, kdo ji vyhledají, dostupná. Přestože v celé 
Evropě jsou značné rozdíly, většina zemí hlásila průměrnou 
čekací dobu kratší než jeden měsíc.

Převažujícím způsobem léčby uživatelů opioidů je 
v Evropě substituční léčba. Obecně je poskytována 
ve specializovaných ambulantních zařízeních, i když 
v některých zemích je k dispozici také v lůžkových 
zařízeních a v rostoucí míře je poskytována ve 
věznicích (17). Také praktičtí lékaři v ordinacích, mnohdy 
ve sdílené péči se specializovanými centry, hrají čím 
dál větší úlohu. Substituční léčba problémového užívání 
opioidů je k dispozici ve všech členských státech EU 
a také v Chorvatsku a Norsku. V Turecku byla v roce 
2010 zavedena substituční léčba ve formě kombinace 
buprenorfin-naloxon. Celkově se odhaduje, že v roce 2009 

bylo v Evropě přibližně 700 000 případů substituční léčby 
(viz kapitola 6) (18).

Léčba v lůžkových zařízeních

K dispozici jsou údaje o přibližně 44 000 uživatelích drog, 
kteří v Evropě během roku 2009 nastoupili protidrogovou 
léčbu v lůžkovém zařízení (19). Primární drogou, kterou 
uvedla polovina těchto klientů, byly opioidy (53 %), 
následuje konopí (16 %), kokain (8 %) a stimulanty jiné 
než kokain (12 %). Klienti v ústavní léčbě jsou hlavně mladí 
muži, přičemž průměrný věk je 31 let a poměr počtu mužů 
k počtu žen je asi tři ku jedné (20).

Léčba v lůžkových zařízeních nebo ústavní léčba vyžaduje, 
aby klient po dobu několika týdnů až několika měsíců 
zůstával v zařízení přes noc. V mnoha případech se tyto 
programy snaží umožnit klientům abstinovat od drog 
a substituční léčbu neumožňují. Podmínkou pro zahájení 
dlouhodobé abstinenční léčby v lůžkových zařízeních 
bývá někdy detoxifikace, krátkodobá intervence pod 
lékařským dohledem, jejímž cílem je vyřešit abstinenční 
symptomy spojené se zastavením chronického užívání drog. 
Detoxifikace bývá obvykle poskytována jako pobytová 
intervence v nemocnicích, specializovaných léčebných 
centrech nebo pobytových zařízeních s odděleními interní 
medicíny nebo psychiatrie.

V lůžkových zařízeních je klientům poskytnuto ubytování 
a individuálně strukturovaná psychosociální léčba 
a klienti se zúčastňují aktivit směřujících k jejich návratu 
a opětovnému začlenění do společnosti. V tomto 
kontextu je často využíván přístup terapeutické komunity. 
Ústavní protidrogovou léčbu poskytují také psychiatrické 
nemocnice, především klientům s psychiatrickými 
komorbiditami.

Podle průzkumu provedeného v roce 2008 mezi národními 
odborníky hlásí většina evropských zemí, že ústavní 
psychosociální léčba a služby detoxifikace jsou pro ty, kdo 
je vyhledají, dostupné. Odhady čekacích dob na ústavní 
psychosociální léčbu na národní úrovni, které poskytli 
odborníci ze šestnácti zemí, se v celé Evropě liší. Průměrná 
čekací doba kratší než jeden měsíc je hlášena ve 14 zemích, 
několik měsíců v Maďarsku a 25 týdnů v Norsku.

Sociální reintegrace
Úroveň sociálního vyloučení mezi klienty léčenými 
z drogové závislosti je obecně vysoká, což může bránit 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab9d
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab21
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab103
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/hsrtab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/hsrtab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab19
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab21
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(21) Viz tab. TDI-12, TDI-13 a TDI-15 ve Statistickém věstníku 2011.
(22) Litva a Rakousko v době průzkumu národní protidrogovou strategii neměly.

jednotlivcům v úplné úzdravě a mařit přínosy léčby. Údaje 
o klientech, kteří nastoupili léčbu drogové závislosti v roce 
2009, ukazují, že většina z nich byla nezaměstnaných 
(59 %) a téměř každý desátý neměl stálé bydlení (9 %). 
Mezi léčenými klienty je běžná nízká úroveň vzdělání, 
přičemž 37 % dosáhlo pouze základního vzdělání a 4 % 
dokonce nedosáhla ani této úrovně (21). Stále více se 
uznává, že rozvoj služeb zaměřených proti marginalizaci 
a stigmatizaci zlepší šance klientů na úspěšnou sociální 
reintegraci a zvýšení kvality jejich života (Lloyd, 2010).

Sociální reintegrace uživatelů drog do jejich místních 
komunit je považována za klíčovou součást komplexních 
protidrogových strategií, přičemž se zaměřuje na 
zlepšení sociálních dovedností, podporu vzdělávání 
a zaměstnatelnosti a řešení potřeb bydlení. Řešení 
sociálních potřeb klientů v léčbě drogové závislosti 
může hrát roli při snižování míry užívání drog a udržení 
dlouhodobé abstinence (Laudet a kol., 2009).

Jednadvacet evropských zemí uvádí, že ve své národní 
protidrogové strategii má zvláštní oddíl věnovaný sociální 
reintegraci (22), který se zaměřuje především na potřeby 
uživatelů drog v oblasti bydlení, vzdělání a zaměstnanosti. 
Služby sociální reintegrace jsou poskytovány buď souběžně 
s léčbou drogové závislosti, nebo po ukončení léčby, 
přičemž vycházejí ze spolupráce mezi specializovanými 
léčebnými službami a institucemi zdravotní a sociální péče.

Celkově lze říci, že zatímco většina zemí uvádí existenci 
intervencí v oblasti bydlení, vzdělání a účasti na trhu práce, 
dostupné údaje svědčí o tom, že míra jejich poskytování 
nenaplňuje potřeby populace léčené z drogové závislosti.

Bydlení

Zajištění přístupu ke stálému bydlení a jeho udržení je 
klíčem k procesu reintegrace, protože pomáhá udržet 
klienty v léčbě a podpořit prevenci relapsu (Milby a kol., 
2005).

V Evropě je celková úroveň poskytování služeb řešících 
bytové potřeby klientů protidrogové léčby nízká. 
Z devětadvaceti zemí, které se zúčastnily nedávného 
průzkumu, uvádí méně než třetina, že většina léčených 
klientů měla přístup k nouzovému ubytování (devět), 
přechodnému bydlení (osm) a službám podporovaného 
bydlení (pět).

Přestože evropské země hlásí nízkou úroveň poskytování 
intervencí, většina z nich uvádí dostupnost sociálního 
bydlení zaměřeného na zranitelné skupiny, které je 
lidem v léčbě drogové závislosti v různé míře dostupné. 
Takové ubytování obvykle poskytují místní úřady nebo 

nevládní organizace. Doba pobytu se může lišit a vstup 
může být vázán na podmínky (např. absence drog, 
dohled léčebného personálu). Pro osoby v léčbě drogové 
závislosti má řada zemí navíc bydlení na míru; například 
osmnáct zemí hlásí poskytování nouzového ubytování 
(např. noclehárny, ubytovny) a dvacet zemí poskytuje 
určitou úroveň přechodného ubytování, jako jsou domy na 
půl cesty. Samostatný život může být důležitým krokem 
k opětovnému začlenění do společnosti a ve dvanácti 
zemích mají léčení klienti v určité míře přístup k zařízením 
podporovaného bydlení, zatímco patnáct zemí hlásí 
programy, které usnadňují přístup k samostatnému životu 
v rámci běžného trhu s bydlením. Ve Francii poskytují 
specializovaná léčebná centra tzv. „klouzavé“ nájmy. 
Centrum platí nájem za bydlení a pronajímá je klientovi, 
který na úhradu nájemného malým dílem přispívá. Klientovi 
se dostane během nájmu podpory s administrativními úkony 
(např. placením účtů) a vedením rozpočtu a po „zkušební 
době“ se stává oficiálním nájemcem.

Školení a vzdělávání

Vzdělávací potřeby uživatelů drog v léčbě je možné řešit 
řadou způsobů. Tradiční vzdělávací systém sice může být 
první volbou, avšak individuální a systémové překážky, 
jako jsou nízká očekávání, stigma a strach ze selhání, 
mohou klientům bránit v tom, aby se do něho zapojili 
(Lawless a Cox, 2000). Dostupnost podpůrných programů, 
jejichž cílem je usnadnit klientům protidrogové léčby 
přístup k běžnému vzdělání, hlásí jedenáct zemí. Kromě 
toho patnáct zemí hlásí, že klienti protidrogové léčby mají 
přístup ke vzdělávacím programům zaměřeným na sociálně 
zranitelné skupiny.

Odborná příprava nebo technické vzdělávání pomáhají 
lidem získat praktické dovednosti nezbytné pro zaměstnání 
v určité profesi nebo řemeslu a obvykle vedou k získání 
odborné kvalifikace. Ve většině zemí (20) absolvují klienti 
odbornou přípravu prostřednictvím intervencí zaměřených 
na sociálně zranitelné skupiny. V šestnácti zemích existují 
intervence odborné přípravy také speciálně pro populaci 
léčenou z drogové závislosti.

Zaměstnání

Zaměstnatelnost je v sociální reintegraci klíčovým pojmem 
a celá řada evropských zemí se ve svých národních 
strategiích zaměstnanosti potřebami zaměstnanosti uživatelů 
drog zabývá. Činnosti, které zvyšují zaměstnatelnost, se 
mohou zabývat psychologickou stránkou (např. osobnostní 
rozvoj, sebedůvěra, sebeúcta, dovednosti ke zvládání 
zátěže) a mohou poskytovat zotavujícím se uživatelům drog 
alternativní skupiny vrstevníků a nové dovednosti, které 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab12
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab13
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab15


33

Kapitola 2: Řešení drogové problematiky v Evropě – přehled

(23) KOM(2007) 199 v konečném znění.
(24) Viz též Portál správné praxe.
(25) Viz tab. HSR-3 ve Statistickém věstníku 2011 a kapitola 6.

napomáhají úspěšné reintegraci do širší komunity. V patnácti 
zemích je zaměstnatelnost lidí v léčbě drogové závislosti 
podle hlášení běžným, standardním cílem individuálních 
plánů péče.

Důkazy svědčí o tom, že zaměstnanost a posílení 
zaměstnatelnosti zlepšují výsledky léčby drogové závislosti 
(Kaskutas a kol., 2004), mají pozitivní vliv na zdraví 
a kvalitu života a snižují kriminalitu (Gregoire a Snively, 
2001). Podpůrné systémy, jako je přechodný trh práce, 
který poskytuje placenou práci ve speciálně vytvářených 
dočasných zaměstnáních, mohou pomoci překlenout 
propast mezi dlouhodobou nezaměstnaností a zaměstnáním 
na volném trhu práce. Tyto systémy jsou obecně zaměřeny 
na znevýhodněné osoby (např. prostřednictvím firem 
vytvořených za účelem zaměstnávání lidí se zdravotním 
postižením nebo lidí sociálně vyloučených) a mohou 
zahrnovat zaměstnaneckou nebo dobrovolnou práci.

Intervence přechodného trhu práce dostupné sociálně 
ohroženým skupinám, k nimž mají přístup i lidé v léčbě 
drogové závislosti, hlásí dvacet zemí; v jedenácti zemích 
jsou takové intervence k dispozici specificky pro klienty 
v léčbě. Například v Irsku pomáhá organizace Ready for 
Work lidem bez domova včetně uživatelů drog nastoupit 
do odborné přípravy či zaměstnání, a to tím, že jim před 
nástupem do zaměstnání poskytne školení, neplacenou 
pracovní praxi a následnou podporu. Klienti protidrogové 
léčby mohou být způsobilí pro další iniciativy, jako je 
podporované zaměstnávání, které pomáhají lidem se 
zdravotním postižením nebo dalším znevýhodněným 
skupinám zajistit a udržet si placené zaměstnání. 
Sedmnáct zemí sice uvádí, že intervence podporovaného 
zaměstnávání jsou léčeným klientům dostupné, jen čtyři 
však uvádějí jejich poskytování na dostatečné úrovni.

Minimalizace škod
Prevence a minimalizace škod souvisejících s drogami je 
cílem veřejného zdravotnictví všech členských států EU 
a protidrogové strategie EU (23). Pro plánování služeb jsou 
dostupné vědecké důkazy o intervencích minimalizace 
škod i studie ukazující dopad těchto intervencí (EMCDDA, 
2010b) (24).

K hlavním intervencím v této oblasti patří substituční 
léčba závislosti na opioidech a programy výměny jehel 
a stříkaček, které se zaměřují na úmrtí z předávkování 
a šíření infekčních nemocí. Dostupnost substituční léčby 
hlásí všechny země a programy výměny jehel a stříkaček 
existují ve všech zemích kromě Turecka. V posledních 
dvou desetiletích došlo v Evropě k nárůstu a upevnění 

minimalizace škod a k její integraci s řadou dalších 
zdravotních a sociálních služeb. Počáteční zaměření na 
epidemii HIV/AIDS z konce 80. let 20. století se rozvinulo 
v širší pohled na zdravotní a sociální potřeby problémových 
uživatelů drog, zvláště těch sociálně vyloučených.

V roce 2009 počet klientů využívajících substituční léčbu 
ve většině zemí vzrostl (25). Vedle toho Bulharsko, Česká 
republika, Řecko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, 
Polsko, Rumunsko a Chorvatsko hlásily nárůst využívání 
nízkoprahových služeb minimalizace škod a v Maďarsku 
došlo ke geografickému rozšíření programů výměny jehel 
a stříkaček.

Většina evropských zemí poskytuje škálu dalších 
zdravotních a sociálních služeb, včetně individuálního 
posouzení rizik a poučení, cílených informací a osvěty 
ohledně bezpečnějšího užívání. V posledních letech se 
zvýšila distribuce dalšího injekčního náčiní vedle injekčních 
jehel a stříkaček, podpora používání kondomů mezi 
injekčními uživateli drog, testování na infekční onemocnění 
a poradenství, antiretrovirová léčba a očkování proti virové 
hepatitidě. Modelové prognózy naznačují, že poskytování 
intervencí s největším potenciálním účinkem (programů 
výměny injekčních jehel a stříkaček, substituční léčby 
a antiretrovirové léčby) významné části cílové populace 
a po delší dobu snižuje riziko přenosu viru HIV mezi 
injekčními uživateli drog; naznačují také, že největších 
účinků je dosaženo, dokud je rozšíření infekce relativně 
nízké (Degenhardt a kol., 2010).

V roce 2010 provedl francouzský Národní ústav pro 
zdraví a lékařský výzkum (INSERM) multidisciplinární 
výzkum důkazů o intervencích minimalizace škod 
ke snížení rizika infekcí mezi uživateli drog. V rámci 
studie byla přezkoumána vědecká literatura týkající 
se zdravotních, epidemiologických, sociologických, 
ekonomických a hygienických aspektů minimalizace 
škod a byla uspořádána odborná jednání a veřejné 
debaty. „Kolektivní odborná zpráva“ doporučuje, aby 
politiky minimalizace škod byly považovány za zásadní 
součást širší strategie odstraňování nerovností v oblasti 
zdraví. Kromě toho je nutné integrovat služby s dalšími 
protidrogovými službami v rámci udržování péče. 
Přestože prioritou zůstává zabránit jak užívání drog, 
tak přechodu k injekčnímu užívání, měla by injekčním 
uživatelům drog být dána možnost snížit rizika související 
s injekčním užíváním. Zpráva doporučuje, aby stejně 
jako v případě zdravotních a sociálních intervencí byla 
opatření k minimalizaci škod součástí individualizovaných 
plánů pomoci.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0199:FIN:CS:PDF
http://www.emcdda.europa.eu/best-practice
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab3
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(26) Další informace viz Portál správné praxe.

Zajišťování kvality
Většina evropských zemí provádí řadu aktivit zaměřených 
na zajištění kvality intervencí a služeb souvisejících 
s drogami. Patří mezi ně vypracování pokynů k léčbě, 
porovnávání služeb, školení personálu a postupy certifikace 
kvality a akreditace.

Standardy kvality pro Evropu

Studie EQUS, zadaná Evropskou komisí, usiluje o dosažení 
shody mezi evropskými odborníky a zúčastněnými 
stranami ohledně existujících standardů kvality při 
intervencích ke snížení poptávky. Zahrnuje vývoj jasnější 
definice minimálních standardů, která se používá jak pro 
doporučení založená na důkazech, tak pro organizační 
postupy. Studie EQUS tuto nejasnost řeší a rozlišuje tři typy 
standardů. Ty jsou definovány jako strukturální standardy 
(např. fyzické prostředí, dostupnost, složení a kvalifikace 
pracovníků), standardy postupů (např. individualizované 
plánování, spolupráce s ostatními agenturami, vedení 

evidence pacientů) a standardy výstupů (spokojenost 
pacienta a pracovníků, stanovení a měření cílů léčby). 
Výsledky studie by měly být k dispozici do konce 
roku 2011 a Evropská komise je využije k dosažení 
shodného stanoviska na úrovni EU, které předloží do roku 
2013 Radě (26).

Školení a vzdělávání pracovníků

Školení a další vzdělávání pracovníků v oblasti 
problematiky užívání drog jsou klíčové činnosti při 
zajišťování kvality služeb. Výsledky nedávného ad hoc 
sběru dat ukazují, že zvláštní vzdělávací programy 
v oblasti drogové závislosti existují ve 27 zemích, které 
poskytly údaje, a jsou primárně zaměřeny na zdravotní 
a pečovatelské profese, psychology a sociální pracovníky. 
Zatímco některé země vytvořily specializované univerzitní 
kurzy, jiné poskytují postgraduální kurzy nebo kurzy dalšího 
vzdělávání. Nejlépe strukturované a rozvinuté školicí 
a vzdělávací činnosti lze nalézt v oblasti medicíny. Tři země 
hlásí, že vytvořily lékařskou specializaci adiktologie. Česká 
republika zavedla specializaci adiktologie v roce 1980 
a nelékařskou profesi „adiktologa“ v roce 2008; dvouletý 
specializovaný modul v adiktologii byl v Nizozemsku 
zahájen v roce 2007; Německo má postgraduální kurzy 
poradenství v oblasti užívání látek a závislosti a také 
modul asistovaného léčebného podávání heroinu. Důkazy 
o účinnosti přístupů jako „soustavné lékařské vzdělávání“ 
jsou nadále omezené a nepřesvědčivé. V poslední době 
byl navržen interaktivnější přístup, známý jako „soustavný 
profesní rozvoj“ (Horsley a kol., 2010), který zahrnuje 
školení lékařů v široké škále dovedností, včetně komunikace, 
managementu a zastupování ve věcech zdraví, ale je třeba 
jej teprve ověřit.

Prosazování protidrogových právních 
předpisů a trestné činy porušující 
protidrogové právní předpisy

Prosazování protidrogových právních předpisů 
je významnou složkou národních a evropských 
protidrogových politik. Zahrnuje širokou škálu intervencí, 
které provádějí především policejní a policii podobné 
instituce (např. celní správa). Jedna skupina těchto 
intervencí, utajené operace, je zde stručně uvedena. Údaje 
o aktivitách prosazování protidrogových právních předpisů 
jsou mnohdy méně rozvinuté a přístupné než data v jiných 
oblastech protidrogové politiky. Pozoruhodnou výjimkou 
z tohoto pravidla jsou údaje o trestných činech porušujících 
protidrogové právní předpisy, které jsou uvedeny na konci 
tohoto oddílu.

Zapojení uživatelů drog

Koncepce zapojení uživatele služeb do zdravotní 
politiky nabyla na významu, když v roce 1986 Ottawská 
deklarace Světové zdravotnické organizace vytyčila nový 
program pro veřejné zdraví a poskytování zdravotní péče. 
Aktivní zapojení uživatelů drog při vytváření služeb pro 
uživatele drog však lze sledovat už v 70. letech 20. století 
v Nizozemsku.

Jako krok, který má usnadnit zapojení organizací uživatelů 
drog na národní a evropské úrovni, začala v nedávné 
době Evropská síť pro minimalizaci škod (European Harm 
Reduction Network) sestavovat soupis organizací uživatelů 
drog v Evropě.

Zapojení uživatelů má různé formy a sleduje řadu 
různých cílů (Bröring a Schatz, 2008). Činnosti mohou 
zahrnovat průzkumy uživatelů služeb ohledně dostupnosti 
a kvality služeb, získávání rad od uživatelů ohledně 
náboru pracovníků, pořádání tematických skupin k rozvoji 
nových oblastí služeb a zapojení organizací uživatelů 
do zastupování ve věcech zdraví a tvorby protidrogové 
politiky. Organizace uživatelů drog se často zabývají 
vzájemnou podporou a vzděláváním v oblasti prevence 
infekčních onemocnění a vydáváním informačních 
materiálů, které podporují vytváření sítí a pomáhají zvýšit 
povědomí veřejnosti o hlavních problémech uživatelů 
drog (Hunt a kol., 2010). Zapojení uživatelů může být 
pragmatickým a etickým způsobem, jak zajistit kvalitu 
a přijatelnost služeb. K tomu, aby uživatelům drog byla 
dána možnost se podílet a aby byl zajištěn úspěch jejich 
zapojení, je však nezbytná odpovídající podpora.

Viz též internetové stránky Evropské sítě pro minimalizaci 
škod (European Harm Reduction Network).

http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/standards
http://www.eurohrn.eu/
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(27) Přehled právních aspektů sledovaných zásilek v Evropě viz Evropská databáze právních předpisů týkajících se drog.
(28) Pojednání o vztahu mezi drogami a trestnou činností a definice „trestné činnosti související s drogami“ viz EMCDDA (2007b).

Tajné operace

Úspěšné trestní stíhání vysoce postavených pachatelů 
trestných činů porušujících protidrogové právní předpisy 
a rozkrývání organizovaných sítí dodavatelů drog 
jsou klíčovými prioritami v oblasti snižování nabídky 
v rámci současného protidrogového akčního plánu EU. 
To představuje pro orgány pro prosazování právních 
předpisů výzvu, protože většinu trestných činů porušujících 
protidrogové právní předpisy lze zjistit pouze díky 
proaktivním operacím orgánů pro prosazování právních 
předpisů (EMCDDA, 2009a). Platí to především v případě 
závažných trestných činů zahrnujících zprostředkovatele 
a velkoobchodní dodávky drog, které obvykle páchají 
jednotlivci a zločinecké organizace ve velkém utajení.

Při řešení závažné drogové kriminality využívají evropské 
orgány pro prosazování právních předpisů stále více tajné 
operace zahrnující jak technologie, např. odposlechy nebo 
elektronické sledování, tak operace s nasazením lidských 
zdrojů. Tyto operace mohou zahrnovat policisty (agenty) 
a soukromé osoby pod policejním dohledem (informátory). 
Jejich nasazení je právně přípustné ve všech 27 členských 
státech EU.

Tajné operace proti sítím obchodu s drogami jsou 
používány kvůli sběru spolehlivých údajů o totožnosti 
a úlohách členů sítě, odhalování pašeráckých tras, destinací 
a skladovacích zařízení a zjišťování času a místa dodávek 
drog. Agenti nebo informátoři často musí proniknout do 
zločineckých sítí, které bývají vůči lidem zvenčí uzavřené, 
a informace roztřídit. Shromažďování zpravodajských 
informací se zaměřuje především na fungování drogových 
sítí a role jejich členů.

Tajné operace představují právní problémy, zvláště co se 
týká otázky podněcování. Evropský soud pro lidská práva 
stanovil základní pravidla týkající se nasazení „agentů 
provokatérů“ v rozhodnutí z roku 1998 (Teixeira de Castro 
v. Portugalsko, Evropský soud pro lidská práva, 1998). 
To uvádí, že použití tajných operací s nasazením lidských 
zdrojů by nemělo porušovat právo na spravedlivý proces, 
a proto by orgány pro prosazování právních předpisů 
neměly zájmovou osobu ovlivňovat tak, aby podnítily 
spáchání trestného činu, který by jinak spáchán nebyl. 
Orgány pro prosazování právních předpisů proto musí 
mít vůči zájmovým osobám ještě před použitím tajných 
operací „objektivní podezření“. Ve většině členských států 
je podněcování třetích osob k páchání trestné činnosti 
zakázáno.

Vnitrostátní právní a správní předpisy upravují utajené 
operace a snaží se zajistit jak dodržování zásad právního 
státu, tak bezpečnost agentů. Vnitrostátní zákony 

a doprovodné předpisy se liší, ale obvykle podávají 
alespoň obecný rámec upřesněný v doprovodných 
předpisech, které jsou zřídkakdy zveřejňovány. Další 
informace, jako je počet operací prováděných každý rok, 
také obvykle veřejnosti dostupné nejsou. Výzkum však 
ukázal, že v Nizozemsku byly v roce 2004 provedeny 
34 tajné operace a 12 z nich přispělo k vyšetřováním 
nebo soudním procesům (Kruisbergen a kol., 2011).

Ve většině členských států EU je před zahájením tajné 
operace nutné schválení soudním orgánem a většina 
operací vyžaduje sledování nadřízeným orgánem, většinou 
státním zástupcem nebo soudem. Třináct členských států 
stanoví pravidla proporcionality a subsidiarity, podle nichž 
musí být zásah úměrný vyšetřovanému drogovému deliktu, 
který musí být dostatečně závažný pro to, aby odůvodnil 
tajnou operaci. Navíc musí být před prováděním tajné 
operace jasné, že žádné jiné, méně důrazné opatření 
k prosazování právních předpisů by nebylo stejně úspěšné.

Použití krycích prostředků, včetně falešných dokladů 
totožnosti a „krycích organizací“ – vytvořených k tomu, 
aby agentům poskytovaly věrohodné zaměstnání a zdroj 
příjmu –, je právně přípustné ve většině členských států.

Při tajných operacích jsou používány různé techniky. 
Například předstírané nákupy drog se používají především 
k zadržení osob při prodeji nelegálních drog. Sledované 
zásilky jsou technikou, která umožňuje přepravu nelegálních 
zásilek, s vědomím a pod dohledem příslušných orgánů, 
přes hranice a v rámci státních hranic. Zásilky mohou 
obsahovat léky nebo prekurzory, zbraně, cigarety, peníze 
z nelegálních činností, nebo dokonce osoby. Většina 
sledovaných zásilek v Evropě zahrnuje zásilky drog (Rada 
Evropské unie, 2009) a v závislosti na vnitrostátních 
právních předpisech mohou být provázeny agenty nebo 
informátory, nebo mohou být sledovány technickými 
prostředky (27).

Trestné činy porušující protidrogové právní předpisy

Jedinými v Evropě běžně dostupnými údaji o trestné činnosti 
související s drogami jsou výchozí zprávy o trestných činech 
porušujících protidrogové právní předpisy, především od 
policie (28). Tyto údaje se obvykle týkají trestné činnosti 
související s užíváním drog (užíváním a držením drog 
pro vlastní potřebu) nebo s nabídkou drog (výrobou, 
obchodováním a nezákonným zacházením s drogami), 
i když v některých zemích mohou být hlášeny i další typy 
trestných činů (např. související s prekurzory drog).

Údaje o trestné činnosti porušující protidrogové právní 
předpisy jsou přímým ukazatelem aktivity orgánů 
pro prosazování právních předpisů, jelikož se týkají 

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index44352EN.html
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(29) Viz obr. DLO-1 a tab. DLO-1 ve Statistickém věstníku 2011.
(30) Viz tab. DLO-2 ve Statistickém věstníku 2011.
(31) Viz obr. DLO-1 a tab. DLO-5 ve Statistickém věstníku 2011.
(32) Viz tab. DLO-3 ve Statistickém věstníku 2011.
(33) Viz obr. DLO-3 a tab. DLO-6 ve Statistickém věstníku 2011.
(34) Viz obr. DLO-3 a tab. DLO-8 ve Statistickém věstníku 2011.

konsensuálních trestných činů, které potenciální oběti 
obvykle nehlásí. Mnohdy jsou vnímány jako nepřímé 
ukazatele užívání drog a obchodování s drogami, 
třebaže zahrnují pouze ty aktivity, o nichž se orgány pro 
prosazování právních předpisů dozvěděly. Navíc také 
pravděpodobně odrážejí národní rozdíly v legislativě, 
prioritách a zdrojích. Vedle toho se vnitrostátní informační 
systémy v Evropě liší, zvláště co se týká evidence 
a výkaznictví. Z těchto důvodů je obtížné provést 
podložené porovnání mezi zeměmi a je vhodnější 
porovnávat trendy spíše než absolutní čísla.

Celkově nárůst počtu hlášených trestných činů porušujících 
protidrogové právní předpisy sledovaný v předchozích 
letech v roce 2009 zpomalil. Index EU vycházející z údajů 
poskytnutých 21 členskými státy, které představují 95 % 
populace ve věku 15–64 let v Evropské unii, ukazuje, 
že počet hlášených trestných činů vzrostl v letech 2004 
až 2009 odhadem o 21 %. Uvažujeme-li všechny země 
poskytující údaje, ukazují data za toto období vzestupné 
trendy v osmnácti zemích a stabilizaci nebo celkový pokles 
v jedenácti zemích (29).

Trestné činy spojené s užíváním a nabídkou drog

V rovnováze mezi trestnými činy porušujícími protidrogové 
právní předpisy souvisejícími s užíváním a těmi, jež souvisely 

s nabídkou, nedošlo ve srovnání s předchozími lety 
k žádnému většímu posunu. Ve většině evropských zemí (22) 
představovaly v roce 2009 trestné činy související s užíváním 
drog nebo držením drog pro vlastní potřebu nadále většinu 
trestných činů porušujících protidrogové právní předpisy, 
přičemž nejvyšší podíly (81–94 %) hlásí Estonsko, Španělsko, 
Francie, Maďarsko, Rakousko a Švédsko (30).

Nárůst počtu trestných činů souvisejících s užíváním hlášený 
v předchozích letech v roce 2009 zpomalil. V letech 
2004 až 2009 vzrostl počet trestných činů porušujících 
protidrogové právní předpisy v souvislosti s užíváním 
drog v 15 zemích poskytujících údaje, přičemž pouze 
Bulharsko, Německo, Estonsko, Malta, Rakousko a Norsko 
uvádějí za toto období pokles. Celkový počet trestných 
činů porušujících protidrogové právní předpisy v souvislosti 
s užíváním drog v období 2004 až 2009 v Evropské unii 
vzrostl odhadem o 29 %.

Trestné činy související s nabídkou drog zůstávají od roku 
2007 stabilní, i když v Evropské unii vykazují odhadovaný 
nárůst za období 2004–2009 o zhruba 7 %. Za toto období 
hlásí 15 zemí nárůst v počtu trestných činů souvisejících 
s nabídkou drog, zatímco tři země hlásí celkový pokles (31).

Trendy u jednotlivých drog

Konopí zůstává v Evropě nadále nejčastěji hlášenou nelegální 
drogou, co se týče trestných činů porušujících protidrogové 
právní předpisy (32). Ve většině evropských zemí trestné 
činy související s konopím v roce 2009 tvořily 50 až 75 % 
hlášených trestných činů porušujících protidrogové právní 
předpisy. Trestné činy související s jinými drogami počtem 
převyšují trestné činy související s konopím pouze ve třech 
zemích: v České republice a Lotyšsku s metamfetaminem 
(55 % a 27 %) a na Maltě s kokainem (36 %).

V období 2004–2009 počet trestných činů porušujících 
protidrogové právní předpisy v souvislosti s konopím 
vzrostl v jedenácti zemích, které poskytly údaje, což vedlo 
k odhadovanému nárůstu o 20 % v Evropské unii (obr. 4). 
Klesající tendenci vykazují Francie, Itálie, Kypr, Malta 
a Nizozemsko (33).

Trestné činy související s kokainem vzrostly za období 
2004–2009 v jedenácti zemích, které poskytly údaje, 
přičemž Bulharsko, Německo, Itálie, Rakousko a Chorvatsko 
hlásily sestupné trendy. V Evropské unii za stejné období 
počet trestných činů souvisejících s kokainem celkově vzrostl 
asi o 39 %, avšak v posledních dvou letech vykazoval 
ustálení (34).

Školení evropské policie

Evropská policejní akademie (CEPOL) je agentura Evropské 
unie, která působí jako síť vnitrostátních policejních akademií 
a univerzit. Jedním z jejích hlavních úkolů je pořádání asi 
stovky vzdělávacích akcí ročně, především pro vysoké 
policejní důstojníky, jež se týkají klíčových témat relevantních 
pro evropské policejní složky. Celkovým cílem je podpořit 
společný evropský přístup k problematice policejní práce.

Na podporu svých vlastních vzdělávacích činností a činností 
členských států EU vypracovala akademie CEPOL společné 
osnovy pro různé cílové skupiny, včetně vysokých důstojníků, 
vyšetřovatelů a policistů pověřených vedením případu, ale 
také představitelů národních vlád a policejních akademií. 
Společný studijní program zaměřený na obchodování 
s drogami poskytuje přehled o mezinárodní situaci v oblasti 
drog, o protidrogové legislativě, základní informace 
o nelegálních látkách, mezinárodní spolupráci, stávajících 
policejních strategiích a také o možnostech taktiky pro 
konkrétní trestnou činnost, jako jsou např. tajné operace, 
a o problémech včetně trestné činnosti související s drogami, 
ale také o protidrogové prevenci a snižování poptávky po 
drogách.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab6
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab8
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(35) Viz obr. DLO-3 a tab. DLO-7 ve Statistickém věstníku 2011.
(36) Ke dni 1. září 2009 bylo ve vězeňských zařízeních v Evropské unii více než 640 000 lidí. Údaje o vězeňských statistikách v Evropě uvádí Rada 

Evropy.

Počet trestných činů souvisejících s heroinem v roce 2009 
mírně klesl. Číselný údaj EU u těchto trestných činů za 
období 2004–2009 stoupl o 22 %. Počet trestných činů 
souvisejících s heroinem vzrostl v jedenácti zemích, které 
poskytly údaje, přičemž v Bulharsku, Německu, na Maltě, 
v Nizozemsku a Rakousku byl za stejné období hlášen 
pokles (35).

Počet trestných činů souvisejících s amfetaminy hlášených 
v Evropské unii v roce 2009 mírně poklesl, ale obecný 
trend od roku 2004 ukazuje celkový odhadovaný 
nárůst o 16 %. Naproti tomu trestné činy související 
s extází za stejné období poklesly odhadem na polovinu 
(pokles o 54 %).

Zdravotní a sociální řešení pro uživatele 
drog ve věznicích
V Evropské unii se podíl vězňů odsouzených za trestné 
činy porušující protidrogové právní předpisy pohybuje 
od 3 % do 53 %, přičemž polovina zemí hlásí podíl mezi 
9 % a 25 % (36). Tyto číselné údaje nezahrnují pachatele 
odsouzené za majetkové trestné činy, kterými si opatřují 
prostředky na svou drogovou závislost, nebo za jiné trestné 
činy související s drogami.

Užívání drog ve vězeňské populaci

I nadále přetrvává nedostatečná standardizace metodik 
používaných ve studiích o užívání drog ve věznicích 
(Carpentier a kol., 2011). Výzkum však ukazuje, že 

Obr. 4: Zprávy o trestných činech souvisejících s užíváním drog 
nebo držením pro vlastní potřebu a s nabídkou drog v členských 
státech EU: indexované trendy 2004–2009 a rozdělení zpráv za 
rok 2009 podle drogy
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Pozn.: Trendy jsou odvozeny z  dostupných informací o  počtu národních 
zpráv o  deliktech souvisejících s  drogami (trestných i  netrestných) 
hlášených všemi orgány pro prosazování právních předpisů ve všech 
členských státech EU; všechny řady jsou indexovány k základu 100 
v roce 2004 a váženy podle velikosti národní populace, čímž je dán 
celkový trend EU; rozdělení podle drog se vztahuje k  celkovému 
počtu zpráv za rok 2009. Další informace viz obr. DLO-4 a DLO-5 ve 
Statistickém věstníku 2011.

Zdroj: Národní kontaktní místa sítě Reitox.

Vývoj ukazatelů drogových trhů, kriminality 
a snižování nabídky v Evropě

Zvýšené sledování nabídky nelegálních drog v Evropě je jednou 
z priorit současné protidrogové strategie a akčního plánu 
EU. Poté, kdy byl v říjnu 2010 zveřejněn pracovní dokument 
Evropské komise týkající se zlepšeného shromažďování 
údajů o nabídce drog (1), zahájila první evropská konference 
o ukazatelích nabídky drog, kterou společně pořádaly 
Evropská komise a centrum EMCDDA, proces vývoje ukazatelů 
pro monitorování nabídky drog v Evropě (2).

Celkový koncepční rámec pro monitorování nabídky 
nelegálních drog v Evropě bude v sobě spojovat tři složky: 
drogové trhy, trestnou činnost související s drogami a snižování 
nabídky drog. Tři pracovní skupiny, podporované centrem 
EMCDDA, vytvoří v roce 2011 pro tyto oblasti plán se 
zaměřením na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé 
cíle monitorování. Pozornost bude věnována možnostem 
standardizace, rozšíření a zkvalitnění stávajících systémů sběru 
údajů v každé z těchto oblastí a bude prováděn cílený výzkum.

V oblasti drogových trhů budou další aktivity zaměřeny na 
zlepšení souborů dat o cenách a čistotě drog a na potenciál 
forenzních vědeckých údajů. Vývoj evropského standardního 
nástroje pro monitorování trestných činů porušujících 
protidrogové právní předpisy a ukazatelů v rámci 
vnitroevropské produkce drog bude v oblasti trestné činnosti 
související s drogami klíčový, spolu s definováním priorit 
v oblasti výzkumu. Při monitorování snižování nabídky drog 
budou hrát ústřední roli orgány policie a trestní justice. Práce 
v této nedostatečně prozkoumané oblasti začne mapováním, 
které má poskytnout přehled o činnostech snižování nabídky 
drog v Evropě. Existence, úloha a postupy specializovaných 
složek pro prosazování protidrogových právních předpisů 
budou výchozím bodem, spolu s průzkumem zahájeným 
centrem EMCDDA v roce 2011.

(1) SEK(2010) 1216 v konečném znění (k dispozici na internetu).
(2) Závěry konference jsou k dispozici na internetu.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab7
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/space_i_EN.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/space_i_EN.asp
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig4
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig5
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2010/1216/COM_SEC(2010)1216_EN.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/publications/supply-indicator-conference-2010/conclusions
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(37) Viz tab. DUP-1, DUP-2 a DUP-105 ve Statistickém věstníku 2011.
(38) Viz tab. DUP-3 a DUP-105 ve Statistickém věstníku 2011.
(39) Viz tab. INF-117 ve Statistickém věstníku 2011 a Národní zprávy zemí sítě Reitox z Malty (2005) a České republiky (2010).
(40) Valné shromáždění OSN, rezoluce A/RES/45/111, Základní zásady pro zacházení s vězni (k dispozici on-line).
(41) Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 31.
(42) Viz tab. HSR-7 ve Statistickém věstníku 2011.

užívání drog má mezi vězni vyšší prevalenci než v obecné 
populaci. Údaje z několika studií provedených od roku 
2006 ukazují, že v prevalenci užívání drog mezi vězni 
jsou značné rozdíly: užití nelegální drogy někdy v životě 
před nástupem do věznice uvádělo v některých zemích 
jen 8 % respondentů, zato v jiných až 65 %. Studie rovněž 
nasvědčují tomu, že nejškodlivější formy užívání drog jsou 
možná mezi vězni častější, když asi 5 až 31 % dotázaných 
v průzkumech uvedlo, že někdy v životě užívali drogy 
injekčně (37).

Po nástupu do věznice většina uživatelů užívání drog 
omezila nebo s ním přestala, především kvůli potížím se 
získáváním látek. Uznává se však skutečnost, že nelegální 
drogy si najdou cestu do většiny věznic i přes všechna 
opatření přijatá ke snížení jejich nabídky. Ve studiích 
provedených od roku 2006 se odhady míry užívání drog 
v rámci věznic pohybují od 1 % do 51 % vězňů. Drogou, 
kterou vězni nejčastěji užívají, je konopí, dále obvykle 
následuje kokain a heroin (38). Vězení může být místem, kde 
dojde k zasvěcení do užívání drog nebo do škodlivějších 
způsobů užívání. Například belgická studie provedená 
v roce 2008 zjistila, že více než třetina vězňů užívajících 
drogy začala ve věznici užívat novou drogu, přičemž 
nejčastěji uváděnou drogou byl heroin (Todts a kol., 2009). 
Injekční uživatelé drog ve výkonu trestu odnětí svobody 
podle všeho sdílejí své injekční náčiní častěji než uživatelé 
na svobodě, což vyvolává otázky o možném šíření 
infekčních nemocí ve vězeňské populaci.

HIV a virová hepatitida u injekčních uživatelů drog ve 
věznicích

Údaje o infekci HIV mezi injekčními uživateli drog ve 
věznicích jsou v Evropě vzácné. Především nejsou dostupné 
pro ty země, které hlásí nejvyšší prevalenci infekce 
související s injekčním užíváním drog. Obecně platí, že 
mezi osmi zeměmi, které od roku 2004 poskytují údaje 
(Bulharsko, Česká republika, Španělsko, Maďarsko, Malta, 
Finsko, Švédsko, Chorvatsko) (39), nelze pozorovat žádné 
velké rozdíly v prevalenci HIV mezi injekčními uživateli drog 
ve věznicích a v jiných prostředích v zemi, i když to může 
být částečně způsobeno omezenými údaji. Prevalence HIV 
mezi injekčními uživateli drog ve věznicích byla většinou 
nízká (0–7,7 %) v sedmi zemích, zatímco Španělsko uvedlo 
prevalenci 39,7 %. Údaje o prevalenci viru hepatitidy C 
(HCV) mezi injekčními uživateli drog ve vězení hlásilo osm 
zemí, v nichž se pohybovala od 11,5 % (Maďarsko) po 
90,7 % (Lucembursko). V České republice, Lucembursku 

a na Maltě je prevalence HCV podle všeho vyšší mezi 
injekčními uživateli testovanými ve věznicích než mezi těmi, 
kteří byli testováni v jiných prostředích. Údaje o infekci HBV 
(povrchovém antigenu viru hepatitidy B) mezi injekčními 
uživateli drog ve věznicích jsou dostupné ze čtyř zemí: 
Bulharska (11,6 % v roce 2006), České republiky (15,1 % 
v roce 2010), Maďarska (0 % v roce 2009) a Chorvatska 
(0,5 % v roce 2007).

Zdraví v evropských věznicích

Zvláště vězni s historií injekčního užívání drog mívají často 
mnohočetné a komplexní potřeby z hlediska zdraví, které 
vyžadují multidisciplinární přístup a specializovanou 
lékařskou péči. Vězni mají nárok na přístup ke zdravotním 
službám, jež jsou v zemi dostupné, bez diskriminace 
na základě svého právního postavení (40), a vězeňské 
zdravotní služby by měly být schopny zajistit léčbu 
problémů souvisejících s užíváním drog v podmínkách 
srovnatelných s těmi, jež jsou nabízeny mimo věznici 
(CPT, 2006). Přestože tato obecná zásada rovnocennosti 
je v Evropské unii uznána prostřednictvím doporučení 
Rady 2003/488/ES ze dne 18. června 2003 o prevenci 
a snižování poškození zdraví v souvislosti s drogovou 
závislostí (41), a současný protidrogový akční plán EU 
(2009–2012) vyzývá k jeho provádění, poskytování služeb 
ve věznicích často zaostává za službami poskytovanými na 
svobodě.

Pomoc uživatelům drog ve věznicích

V evropských věznicích může být poskytována celá škála 
služeb týkajících se užívání drog a s ním souvisejících 
problémů. Patří k nim informace o drogách a zdraví, 
zdravotní péče v případě infekčních chorob, detoxifikace 
a léčba drogové závislosti kombinovaná s psychosociální 
pomocí, opatření k minimalizaci škod a příprava na 
propuštění (42).

Ve většině zemí jsou ustavena mezirezortní partnerství 
mezi vězeňskými zdravotními službami a poskytovateli 
služeb v komunitě, včetně nevládních organizací, za 
účelem poskytování zdravotní osvěty a léčby ve věznicích 
a zajištění pokračující péče po propuštění. Několik 
evropských zemí šlo ještě o krok dál a zařadilo vězeňské 
zdravotnictví do působnosti ministerstva zdravotnictví 
nebo zajistilo poskytování zdravotní péče prostřednictvím 
veřejných zdravotních služeb, s cílem snížit nerovnosti 
v oblasti zdraví. Průkopníky v tomto směru byly Norsko 
a Francie, následuje Švédsko, Itálie, Anglie a Wales 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/duptab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/duptab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/duptab105
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/duptab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/duptab105
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab117
http://www.emcdda.europa.eu/publications/searchresults?action=list&type=PUBLICATIONS&SERIES_PUB=w203
http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r111.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:165:0031:0033:EN:PDF
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab7
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(43)  Viz tab. HSR-9 ve Statistickém věstníku 2011.

a Slovinsko. Ve Skotsku a ve Španělsku tato reforma 
v současné době probíhá.

Substituční léčba závislosti na opioidech je v rostoucí 
míře přijímána mimo věznici, ale její přijetí v prostředí 
věznic je pomalé a pokrytí je velmi proměnlivé (43). 
V roce 2009 uživatelé drog v substituční léčbě v šesti 
zemích EU (Estonsko, Řecko, Kypr, Lotyšsko, Litva, 
Slovensko) neměli možnost po zatčení v této léčbě 
pokračovat. Kontinuita a soudržnost léčby drogové 
závislosti při přechodu mezi komunitou a věznicí 
a naopak je zvláště důležitá s ohledem na vysokou 

četnost úmrtí z předávkování po propuštění (Merrall 
a kol., 2010).

Rostoucí obavy z hlediska veřejného zdraví v Evropě 
vzbuzuje hepatitida C ve vězeňské populaci a specifické 
screeningové programy hlásí Belgie, Bulharsko, Francie, 
některé německé spolkové země, Litva, Lucembursko, 
Maďarsko a Finsko. Přes důležitost zjišťování těchto infekcí 
při nástupu do věznice (Sutton a kol., 2006) a doloženou 
nákladovou efektivitu poskytování léčby HCV v prostředí 
věznic (Tan a kol., 2008) zůstává mnoho vězňů netestováno 
a neléčeno.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab9
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Úvod
Konopí je nejrozšířenější nelegální drogou v Evropě, kam 
se dováží a kde se i podomácku pěstuje. Ve většině zemí 
užívání konopí během 90. let 20. století a v prvních letech 
21. století stouplo. Evropa nyní možná vstupuje do nové 
fáze, když údaje z průzkumů v obecné populaci a ve 
školách ukazují na stabilizovanou situaci, nebo dokonce 
pokles v mnoha zemích. Míra užívání konopí však zůstává 
z historického hlediska vysoká. Navíc v posledních 
letech došlo k lepšímu pochopení zdravotních důsledků 
dlouhodobého a rozšířeného užívání této drogy a k nárůstu 
počtu žádostí o léčbu problémů souvisejících s konopím. 
V evropské debatě o drogách zůstává proto klíčovou 
otázkou, jak užívání konopí efektivně řešit.

Nabídka a dostupnost

Výroba a obchodování

Konopí lze pěstovat v nejrůznějších prostředích a v mnoha 
částech světa roste volně v přírodě. Bylo odhadnuto, že 

konopí se pěstuje ve 172 zemích a teritoriích (UNODC, 
2009). Obtížnost dosažení přesných číselných údajů 
o celosvětové produkci konopí dokládají nejnovější odhady 
UNODC, které řadí celosvětovou produkci v roce 2008 na 
úroveň 13 300 až 66 100 tun rostlinného konopí a 2 200 
až 9 900 tun konopné pryskyřice.

Pěstování konopí v Evropě je rozšířené a podle všeho je 
na vzestupu. Všech 29 evropských zemí poskytujících 
informace centru EMCDDA uvádělo pěstování konopí 
podomácku, ačkoli rozsah a povaha tohoto jevu se podle 
všeho značně různí. Významný podíl užívání konopí 
v Evropě je však pravděpodobně výsledkem obchodování 
uvnitř regionu. Mezinárodní úřad pro kontrolu omamných 
látek (2011b) uvádí jako zdroje konopí užívaného ve 
střední a východní Evropě Albánii, Bulharsko, bývalou 
Jugoslávskou republiku Makedonii, Moldavsko, Černou 
Horu, Srbsko a Ukrajinu.

Rostlinné konopí v Evropě se také dováží, většinou z Afriky 
(například Ghany, Jižní Afriky a Egypta) a méně často 

Kapitola 3
Konopí

Tab. 3: Záchyty, cena a potence rostlinného konopí a konopné pryskyřice
Konopná pryskyřice Rostlinné konopí Rostliny konopí (1)

Celosvětově zadržené množství 1 261 tun 6 022 tun není k dispozici

Zadržené množství
EU a Norsko 
(včetně Chorvatska a Turecka)

584 tun 
(594 tun)

57 tun 
(99 tun)

1,4 milionu rostlin a 42 tun
 (1,4 milionu rostlin a 42 tun) (2)

Počet záchytů
EU a Norsko
(včetně Chorvatska a Turecka)

400 000 
(405 000)

324 000 
(354 000)

25 000 
(25 100)

Průměrná spotřebitelská cena 
(EUR za gram)
Rozpětí
(Mezikvartilové rozpětí) (3)

3–19 
(6,8–10,2)

2–070 
(6,3–10,9)

není k dispozici 
není k dispozici

Průměrná potence (obsah THC v %)
Rozpětí
(Mezikvartilové rozpětí) (3)

3–17 
(4,3–11,5)

1–15 
(4,4–8,9)

není k dispozici 
není k dispozici

(1) Země vyjadřují zadržené množství buďto počtem zachycených rostlin, nebo jejich hmotností; v tabulce jsou uvedeny součty pro obě veličiny.
(2) Celkové množství rostlin konopí zadržených v roce 2009 je pravděpodobně podhodnocené, především kvůli nedostatku nových údajů z Nizozemska, které do roku 

2007 hlásilo relativně velké záchyty. Vzhledem k absenci údajů za rok 2008 a 2009 nelze hodnoty z Nizozemska do evropských odhadů za rok 2009 zahrnout.
(3) Interval, v němž se nachází prostředních 50 % hodnot hlášených dat.
Pozn.: Všechny údaje jsou za rok 2009; není k dispozici – údaje nejsou dostupné.
Zdroje: Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) (2011) pro celosvětové hodnoty, národní kontaktní místa sítě Reitox pro evropské údaje.

http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network
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(44) Údaje o záchytech drogy v Evropě zmíněné v této kapitole jsou uvedeny v tab. SZR-1 až SZR-6 ve Statistickém věstníku 2011.
(45) V důsledku rozdílů ve velikosti zásilek a překročených vzdálenostech i v důsledku nutnosti překračovat mezinárodní hranice je riziko záchytu 

pravděpodobně vyšší u konopné pryskyřice než u podomácku pěstovaného rostlinného konopí.
(46) Analýza nezahrnuje Tureckem uváděné záchyty 20,4 milionu rostlin konopí v roce 2004, protože údaje o zachycených množstvích nejsou pro 

následující roky dostupné.
(47) Údaje o potenci a ceně viz tab. PPP-1 a PPP-5 ve Statistickém věstníku 2011. Definice konopných produktů viz on-line glosář.

z americké oblasti (zejména karibských ostrovů), ze 
Středního východu (Libanonu) a z Asie (Thajska).

Z nedávného průzkumu vyplývá, že Afghánistán vytlačil 
Maroko z pozice největšího výrobce konopné pryskyřice. 
Produkce konopné pryskyřice v Afghánistánu se odhaduje 
na 1 200 až 3 700 tun ročně (UNODC, 2011). Přestože 
v Evropě se prodává část konopné pryskyřice produkované 
v Afghánistánu, je pravděpodobné, že hlavním 
dodavatelem této drogy do Evropy zůstává Maroko. 
Konopná pryskyřice z Maroka se obvykle pašuje do Evropy 
přes Iberský poloostrov, přičemž Nizozemsko a Belgie 
hrají roli jako sekundární distribuční a skladovací centrum 
(Europol, 2011).

Záchyty drogy

V roce 2009 bylo celosvětově zachyceno odhadem 
6 022 tun rostlinného konopí a 1 261 tun konopné 
pryskyřice (tab. 3), což oproti předchozímu roku znamená 
celkový pokles asi o 11 %. Na záchytech rostlinného konopí 
se největším množstvím nadále podílela Severní Amerika 
(70 %), zatímco záchyty pryskyřice se nadále soustředily do 
západní a střední Evropy (48 %) (UNODC, 2011).

V Evropě bylo v roce 2009 provedeno odhadem 
354 000 záchytů rostlinného konopí v celkovém 
odhadovaném objemu 99 tun, na nichž se podílelo Turecko 
více než jednou třetinou (42 tunami), což je rekordní 
množství; vedle toho zaznamenaly rekordní záchyty Řecko 
(7 tun) a Portugalsko (5 tun) (44). V letech 2004 až 2009 se 
celkový počet záchytů zdvojnásobil a množství zadrženého 
rostlinného konopí také vzrostlo. Od roku 2005 si přibližně 
polovinu z celkového počtu záchytů, jež dosahují nejméně 
asi 20 tun ročně, připisuje Spojené království.

Záchyty konopné pryskyřice v Evropě nadále přesahují 
záchyty rostlinného konopí jak co do počtu, tak co do 
zachyceného množství, i když tento rozdíl klesá (45). 
V roce 2009 bylo provedeno 405 000 záchytů konopné 
pryskyřice, které vedly k zadržení odhadovaných 594 tun 
drogy, šestinásobku zadrženého množství rostlinného 
konopí. V letech 2004 až 2009 počet záchytů konopné 
pryskyřice vytrvale vzrůstal, zatímco celkové zachycené 
množství od dosažení vrcholu 1 080 tun v roce 2004 
klesá. V roce 2009, podobně jako v jiných letech, hlásilo 
polovinu z celkového počtu záchytů konopné pryskyřice 
a asi tři čtvrtiny zadrženého množství Španělsko.

Záchyty rostlin konopí od roku 2004 stoupají, přičemž 
v roce 2009 dosáhly odhadovaného počtu 25 100 

případů. Země vyjadřují zadržené množství buďto 
odhadovaným počtem zachycených rostlin, nebo jejich 
hmotností. Záchyty hlášené podle počtu zachycených rostlin 
vzrostly z 1,7 milionu v roce 2004 na přibližně 2,5 milionu 
v letech 2005–2007 (46). Dostupné údaje mohou ukazovat 
na pokles v roce 2008 na evropské úrovni, avšak současné 
trendy v hlášených počtech zachycených rostlin konopí 
nelze vymezit kvůli nedostatku nových údajů z Nizozemska, 
které v minulosti hlásilo velká množství. Hlášené záchyty, 
vyjádřeno hmotností rostlin, se od roku 2004 více než 
ztrojnásobily a v roce 2009 dosáhly 42 tun, z nichž většina 
nadále připadá na Španělsko (29 tun) a Bulharsko (10 tun).

Cena a potence

Potence konopných produktů je určována podle jejich 
obsahu primární aktivní látky delta-9-tetrahydrokanabinolu 
(THC). Potence konopí značně kolísá mezi zeměmi 
i uvnitř nich, mezi jednotlivými konopnými produkty 
a mezi genetickými odrůdami. Informace o potenci 
konopí vychází především z forenzní analýzy vybraných 
vzorků zadrženého konopí. Není zřejmé, do jaké míry 
analyzované vzorky odrážejí celkový trh, a z tohoto 
důvodu je třeba údaje o potenci interpretovat obezřetně.

V roce 2009 se hlášený národní průměr obsahu THC 
v konopné pryskyřici pohyboval od 3 do 17 %. Průměrná 
potence rostlinného konopí (včetně rostliny sinsemilla – 
což je forma rostlinného konopí s nejvyšší potencí) se 
pohybovala od 1 % do 15 %. Průměrnou potenci formy 
sinsemilla hlásily pouze tři země: 2 % Rumunsko, 11 % 
Německo, a 15 % Nizozemsko. V období 2004–2009 se 
průměrná potence konopné pryskyřice v patnácti zemích 
poskytujících dostatečné údaje lišila. Potence rostlinného 
konopí zůstala relativně stálá nebo poklesla v deseti zemích 
poskytujících údaje a vzrostla v České republice, Estonsku, 
Nizozemsku a na Slovensku. Údaje o trendech potence 
místně produkovaného rostlinného konopí jsou k dispozici 
pouze pro Nizozemsko, kde byl zaznamenán pokles 
průměrné potence rostliny „nederwiet“: a to z maxima 
20 % v roce 2004 na 15 % v roce 2009 (47).

Průměrná spotřebitelská cena konopné pryskyřice se 
v roce 2009 pohybovala od 3 EUR do 19 EUR za gram 
v osmnácti zemích, které poskytly informace, přičemž 
dvanáct zemí uvedlo ceny od 7 EUR do 10 EUR. Průměrná 
spotřebitelská cena rostlinného konopí se pohybovala od 
2 EUR do 70 EUR za gram ve 20 zemích, které poskytly 
informace, přičemž 12 z nich uvedlo ceny od 5 EUR do 
10 EUR. V období 2004–2009 zůstávala průměrná prodejní 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szr/tables
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab5
http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/cannabis-potency/glossary
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cena konopné pryskyřice i heroinu stabilní nebo vzrostla ve 
většině z 18 zemí, které poskytly údaje, s výjimkou Lotyšska, 
Maďarska a Polska, kde cena pryskyřice poklesla.

Prevalence a vzorce užívání

Užívání konopí v obecné populaci

Podle konzervativních odhadů užilo konopí alespoň jednou 
v životě (celoživotní prevalence) asi 78 milionů Evropanů, 
tj. více než každá pátá osoba ve věku 15–64 let (shrnutí 

dat viz tab. 4). Mezi zeměmi existují značné rozdíly, 
přičemž národní prevalence se pohybuje od 1,5 do 
32,5 %. Pro většinu zemí se odhady prevalence pohybují 
v rozmezí 10–30 % všech dospělých.

Odhaduje se, že konopí užilo v posledním roce asi 
22,5 milionu Evropanů neboli v průměru 6,7 % všech 
osob ve věku 15–64 let. Odhady prevalence v posledním 
měsíci budou zahrnovat ty, kdo drogu užívají pravidelněji, 
i když ne nutně denně nebo intenzivně. Odhaduje se, že 
v posledním měsíci užilo tuto drogu asi 12 milionů Evropanů, 
v průměru asi 3,6 % všech osob ve věku 15–64 let.

Tab. 4: Prevalence užívání konopí v obecné populaci – shrnutí údajů
Věková skupina Časový rámec užívání

Celoživotní V posledním roce V posledním měsíci

15–64 let

Odhad počtu uživatelů v Evropě 78 milionů 22,5 milionu 12 milionů

Evropský průměr 23,2 % 6,7 % 3,6 %

Rozpětí 1,5–32,5 % 0,4–14,3 % 0,1–7,6 %

Země s nejnižší prevalencí Rumunsko (1,5 %)
Malta (3,5 %)
Bulharsko (7,3 %)
Maďarsko (8,5 %)

Rumunsko (0,4 %)
Malta (0,8 %)
Řecko (1,7 %)
Maďarsko (2,3 %)

Rumunsko (0,1 %)
Malta (0,5 %)
Řecko, Polsko (0,9 %)
Švédsko (1,0 %)

Země s nejvyšší prevalencí Dánsko (32,5 %)
Španělsko (32,1 %)
Itálie (32,0 %)
Francie, Spojené království (30,6 %)

Itálie (14,3 %)
Česká republika (11,1 %)
Španělsko (10,6 %)
Francie (8,6 %)

Španělsko (7,6 %)
Itálie (6,9 %)
Francie (4,8 %)
Česká republika (4,1 %)

15–34 let

Odhad počtu uživatelů v Evropě 42 milionů 16 milionů 9 milionů

Evropský průměr 32,0 % 12,1 % 6,6 %

Rozpětí 2,9–45,5 % 0,9–21,6 % 0,3–14,1 %

Země s nejnižší prevalencí Rumunsko (2,9 %)
Malta (4,8 %)
Řecko (10,8 %)
Bulharsko (14,3 %)

Rumunsko (0,9 %)
Malta (1,9 %)
Řecko (3,2 %)
Polsko (5,3 %)

Rumunsko (0,3 %)
Řecko (1,5 %)
Polsko (1,9 %)
Švédsko, Norsko (2,1 %)

Země s nejvyšší prevalencí Česká republika (45,5 %)
Dánsko (44,5 %)
Francie (43,6 %)
Španělsko (42,4 %)

Česká republika (21,6 %)
Itálie (20,3 %)
Španělsko (19,4 %)
Francie (16,7 %)

Španělsko (14,1 %)
Itálie (9,9 %)
Francie (9,8 %)
Česká republika (8,6 %)

15–24 let

Odhad počtu uživatelů v Evropě 19 milionů 9,5 milionu 5 milionů

Evropský průměr 30,0 % 15,2 % 8,0 %

Rozpětí 3,7–53,8 % 1,5–29,5 % 0,5–17,2 %

Země s nejnižší prevalencí Rumunsko (3,7 %)
Malta (4,9 %)
Řecko (9,0 %)
Kypr (14,4 %)

Rumunsko (1,5 %)
Řecko (3,6 %)
Portugalsko (6,6 %)
Slovinsko, Švédsko (7,3 %)

Rumunsko (0,5 %)
Řecko (1,2 %)
Švédsko (2,2 %)
Norsko (2,3 %)

Země s nejvyšší prevalencí Česká republika (53,8 %)
Francie (42,0 %)
Španělsko (39,1 %)
Dánsko (38,0 %)

Česká republika (29,5 %)
Španělsko (23,9 %)
Itálie (22,3 %)
Francie (21,7 %)

Španělsko (17,2 %)
Francie (12,7 %)
Česká republika (11,6 %)
Itálie (11,0 %)

Evropské odhady jsou vypočteny z odhadů národní prevalence vážené populací relevantní věkové skupiny v každé zemi. Pro získání odhadů celkového počtu uživatelů v Evropě 
je pro země s chybějícími údaji o prevalenci (které nepředstavují více než 3 % cílové populace) použit průměr EU. Populace použité jako základ: 15–64, 336 milionů; 15–34, 
132 milionů; 15–24, 63 milionů. Jelikož evropské odhady jsou založeny na průzkumech provedených v letech 2001 a 2009/10 (především 2004–2008), nevztahují se k jedinému 
roku. Zde shrnuté údaje jsou dostupné v části „Průzkumy v obecné populaci“ ve Statistickém věstníku 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gps
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(48) Viz obr. GPS-1 ve Statistickém věstníku 2011.
(49) Viz tab. GPS-5 (část iii) a (část iv) ve Statistickém věstníku 2011.
(50) Viz tab. EYE-20 (část ii) a (část iii) ve Statistickém věstníku 2011.

Užívání konopí mezi mladými dospělými

Užívání konopí je rozšířené převážně mezi mladými lidmi 
(15–34 let), přičemž nejvyšší prevalence užití v posledním 
roce se obvykle uvádí u osob ve věku 15–24 let. Je tomu 
tak ve všech zemích poskytujících údaje s výjimkou Kypru 
a Portugalska (48).

Údaje z průzkumů v populaci ukazují, že konopí někdy 
užilo v průměru 32,0 % mladých dospělých v Evropě 
(15–34 let), přičemž 12,1 % drogu užilo v posledním roce 
a 6,6 % v posledním měsíci. Ještě větší je podle odhadů 
podíl Evropanů ve věkové skupině 15–24 let, kteří užili 
konopí v posledním roce (15,2 %) nebo v posledním měsíci 
(8,0 %). Národní odhady prevalence užívání konopí se 
v jednotlivých zemích značně liší ve všech ukazatelích 
prevalence. Například odhady prevalence užívání 
v posledním roce mezi mladými dospělými na horním konci 
stupnice uvádějí hodnoty více než 20krát vyšší než země 
s nejnižší prevalencí.

Užívání konopí je obecně vyšší u mužů. Například poměr 
mezi počtem mužů a počtem žen se mezi osobami, které 
uvedly, že v posledním roce užily konopí, pohyboval 
v rozmezí od něco málo přes šest ku jedné v Portugalsku až 
po téměř vyrovnaný poměr v Norsku (49).

Mezinárodní srovnání

Číselné údaje z Austrálie, Kanady a Spojených států 
amerických o celoživotní prevalenci a prevalenci užití 
konopí v posledním roce mezi mladými dospělými jsou 
nad evropskými průměry, které jsou 32,0 %, resp. 12,1 %. 
Například v Kanadě (údaje za rok 2009) byla celoživotní 
prevalence užívání konopí mezi mladými dospělými 48,4 % 
a prevalence užití v posledním roce 21,6 %. Ve Spojených 
státech amerických odhadla organizace SAMHSA (2010) 
celoživotní prevalenci užívání konopí na 51,6 % (16–34 
let, přepočítalo centrum EMCDDA) a prevalenci užití 
v posledním roce 24,1 %, zatímco v Austrálii (údaje za rok 
2007) tyto číselné údaje činí 46,7 % a 16,2 % pro osoby 
ve věku 14–39 let. Malý počet evropských zemí (Česká 
republika, Španělsko, Francie, Slovensko) hlásí úrovně 
celoživotní prevalence užívání konopí mezi studenty ve věku 
15–16 let, které jsou porovnatelné s úrovněmi hlášenými 
v Austrálii a ve Spojených státech amerických.

Užívání konopí mezi studenty

Průzkum ESPAD, který se provádí každé čtyři roky, 
poskytuje srovnatelná data o užívání alkoholu a drog 
mezi studenty ve věku 15 až 16 let v Evropě (Hibell a kol., 
2009). V roce 2007 byl průzkum proveden v 25 členských 

státech EU a dále v Norsku a Chorvatsku. Vedle toho 
provedly národní školní průzkumy v letech 2009–2010 
Itálie, Slovensko, Švédsko a Spojené království.

Údaje ze studie ESPAD za rok 2007 a národních školních 
průzkumů z let 2009–2010 ukazují, že nejvyšší celoživotní 
prevalence užívání konopí mezi studenty škol ve věku 
15 až 16 let je v České republice (45 %), zatímco Estonsko, 
Španělsko, Francie, Nizozemsko, Slovensko a Spojené 
království (Anglie) hlásí prevalenci v rozmezí 26 až 33 %. 
Celoživotní prevalenci užívání konopí v rozpětí 13 až 25 % 
hlásí 15 zemí. Nejnižší míru užívání (méně než 10 %) hlásí 
Řecko, Kypr, Rumunsko, Finsko, Švédsko a Norsko.

Rozdíl mezi pohlavími v užívání konopí je méně výrazný 
mezi studenty škol než mezi mladými dospělými. Poměr 
počtu mužů k počtu žen v užívání konopí mezi studenty škol 
se pohybuje od těsného rozdílu ve Španělsku a Spojeném 
království až po dva ku jedné nebo vyšší na Kypru, v Řecku, 
Polsku a Rumunsku (50).

Trendy v užívání konopí

Na konci 90. let 20. století a začátkem 21. století hlásilo 
mnoho evropských zemí nárůst užívání konopí, a to 
jak v průzkumech obecné populace, tak ve školních 
průzkumech. Od té doby se situace v Evropě stala složitější. 
Mnoho zemí hlásí, že užívání konopí se stabilizuje, nebo 
dokonce klesá, zatímco malý počet zemí (Bulharsko, 
Estonsko, Finsko, Švédsko) zaznamenává pravděpodobně 
nárůst. Přestože téměř všechny evropské země prováděly 
v posledních letech průzkumy v obecné populaci, pouze 
šestnáct zemí poskytlo dostatečné údaje pro analýzu 
trendů v užívání konopí za delší časové období.

Trendy v těchto šestnácti zemích lze seskupit podle 
prevalence (obr. 5). Za prvé, skupina šesti zemí (Bulharsko, 
Řecko, Maďarsko, Finsko, Švédsko, Norsko), které se 
nacházejí převážně v severní a jihovýchodní Evropě, 
vždy hlásila nízkou prevalenci užití konopí v posledním 
roce mezi osobami ve věku 15 až 34 let, a to na úrovni, 
která nebyla vyšší než 10 %. Za druhé, skupina pěti zemí 
(Dánsko, Německo, Estonsko, Nizozemsko, Slovensko), 
které se nacházejí v různých částech Evropy, vykazuje vyšší 
prevalenci, která však v posledním průzkumu nepřekročila 
15 %. Všechny země v této skupině až na Nizozemsko hlásily 
v 90. letech 20. století a začátkem 21. století značné zvýšení 
míry užívání konopí. S výjimkou Estonska hlásila tato skupina 
zemí během následujícího desetiletí v rostoucí míře stabilní 
trend. A konečně existuje skupina pěti zemí, které všechny 
v určitém okamžiku během posledních 10 let dosáhly nejvyšší 
míry užívání konopí v Evropě, při prevalenci užití v posledním 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab5c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab5d
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyetab20b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyetab20c
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(51) Viz obr. EYE-2 (část vi) ve Statistickém věstníku 2011.

roce mezi mladými dospělými na úrovni 20 % a výše. Jsou 
to země v jižní a západní Evropě (Francie, Španělsko, Itálie, 
Spojené království) a Česká republika. V této skupině mohou 
být různé trendy. Zatímco Spojené království a v menší míře 
i Francie hlásí v posledních průzkumech pokles, Španělsko 
hlásí od roku 2003 poměrně stabilní situaci. Všechny tři země 
uváděly v průběhu 90. let 20. století nárůst míry užívání 
konopí. Itálie a Česká republika uváděly nárůsty následované 
v uplynulých letech poklesy. Rozdíly v metodách průzkumu 
a v odezvě však zatím neumožňují potvrzení nejnovějších 
trendů v těchto dvou zemích.

Za zmínku stojí specifický případ Spojeného království, 
kde se průzkumy provádějí každoročně. Po období, kdy 
měla na začátku 21. století země nejvyšší úrovně užívání 
konopí v Evropě, klesla v roce 2010 prevalence užití konopí 
v posledním roce pod průměr EU poprvé od doby, kdy 
monitorování EU začalo.

Zaznamenaná stabilizace nebo pokles míry užívání konopí 
se vztahuje k užití v posledním roce, které zahrnuje vzorce 
rekreačního užívání. Není však jasné, zda se stabilizovalo 
také intenzivní a dlouhodobé užívání.

V celé Evropě se v období 1995 až 2007 vyskytují podobné 
vzorce v časových trendech užívání konopí studenty 
(EMCDDA, 2009a). Sedm zemí, které leží převážně v severní 
nebo jižní Evropě, hlásilo po celé období celkově stabilní 
a nízkou celoživotní prevalenci užívání konopí. Většina 
západních evropských zemí a také Slovinsko a Chorvatsko 
(11 zemí), které měly do roku 2003 vysokou nebo výrazně 
rostoucí celoživotní prevalenci užívání konopí, zaznamenaly 

v roce 2007 pokles nebo stabilizaci. Ve většině zemí střední 
a východní Evropy se vzestupný trend sledovaný v období 
1995 až 2003 podle všeho vyrovnal. V tomto regionu hlásí 
šest zemí stabilní situaci a dvě hlásí v období 2003 až 2007 
vzestup.

Nové údaje školních studií z posledních průzkumů HBSC 
(Zdravotní chování dětí školního věku) také ukazují na celkově 
stabilní nebo klesající trend užívání drog mezi studenty 
(15–16letými) v období 2006–2010 ve většině zemí. Stejný 
trend jako u dospělých se v Anglii odráží v celoživotní 
prevalenci užívání konopí mezi studenty, která klesla téměř 
na polovinu ze 40 % v roce 2002 na 22 % v roce 2010. 
V Německu poklesla celoživotní prevalence užívání konopí 
mezi studenty také na polovinu, z 24 % v roce 2002 na 
11 % v roce 2010. Nárůst je však zaznamenáván od roku 
2006 v České republice, Řecku, Lotyšsku, Litvě, Rumunsku 
a Slovinsku.

Údaje o dlouhodobých trendech ze školních průzkumů 
v Austrálii a ve Spojených státech amerických rovněž 
naznačují klesající trend v užívání konopí až do 
roku 2009 (51). Nejnovější školní průzkum ve Spojených 
státech amerických provedený v roce 2010 naznačuje možný 
opětovný nárůst užívání konopí, když studenti uvádějí zvýšení 
prevalence užití konopí v loňském roce a nižší míru odmítání 
této drogy (Johnston a kol., 2010). V průzkumu v roce 2010 
uváděli u některých ukazatelů američtí studenti ve věku 
15 až 16 let míru užívání konopí vyšší než v případě kouření 
cigaret: v posledním měsíci užilo konopí 16,7 %, zatímco 
cigarety kouřilo pouze 13,6 % (Johnston a kol., 2010).

Obr. 5: Trendy prevalence užití konopí v posledním roce mezi mladými dospělými (ve věku 15 až 34 let), země se třemi a více průzkumy 
jsou rozděleny do skupin podle úrovně nejvyšší prevalence (pod 10 %, 10–15 %, nad 15 %)
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Pozn.: Česká republika zkoumá důvody značné variability výsledků průzkumu, které zčásti zřejmě souvisí se změnami metod. Údaje jsou poskytnuty pro informaci, ke 
srovnáním je však třeba přistupovat obezřetně. Další informace viz obr. GPS-4 ve Statistickém věstníku 2011.

Zdroje: Národní zprávy sítě Reitox (2010), převzato z průzkumů populace, zpráv nebo vědeckých článků.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyefig2f
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig4
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(52) Viz obr. GPS-2 ve Statistickém věstníku 2011.

Situace je odlišná mezi studenty v Evropě, kde prevalence 
kouření cigaret v posledním měsíci zůstává podstatně 
vyšší než v případě užívání konopí. V letech 2003 a 2007 
průzkumy ESPAD ve školách ve 23 zemích EU zaznamenaly 
celkově pokles prevalence kouření cigaret v posledním 
měsíci (z 33 % na 28 %) a pokles, nebo alespoň ustálení 
míry užívání konopí (z 9 % na 7 %) (obr. 6). V Evropě, kde 
se konopí a tabák ke kouření běžně mísí, mohou mít poklesy 
kouření tabáku určitý vliv na trendy konopí.

Vzorce užívání konopí

Dostupná data ukazují na rozmanitost vzorců užívání 
konopí, od experimentálního užívání až po užívání 
kvůli závislosti. Mnoho jedinců po jednom či dvou 
experimentech přestane látku užívat, jiní ji užívají 
příležitostně nebo po určitou omezenou dobu. Z osob 
ve věku 15–64 let, které někdy užily konopí, tak 70 % 
v posledním roce neučinilo (52). Avšak z těch, kteří drogu 
užili v posledním roce, tak v průměru téměř polovina učinila 
v posledním měsíci, což možná naznačuje pravidelnější 
užívání. Tyto podíly se však v různých zemích a mezi 
pohlavími značně liší.

Užívání konopí je zvláště rozšířené v určitých skupinách 
mladých lidí, například mezi těmi, kdo často navštěvují 
noční kluby, hospody a hudební akce. Cílené průzkumy 
nedávno provedené v prostředí nočních podniků nebo 
taneční hudby v Belgii, České republice, Nizozemsku, Litvě 
a Spojeném království uváděly hodnoty prevalence, které 
jsou mnohem vyšší než evropský průměr mezi mladými 
dospělými. Užívání konopí je také spojeno s intenzivním 
užíváním alkoholu: mezi mladými dospělými (ve věku 15 až 
34 let) vykazovali častí nebo intenzivní uživatelé alkoholu 
celkově ve srovnání s obecnou populací dvakrát až šestkrát 
vyšší pravděpodobnost užívání konopí.

S různými druhy konopných produktů a způsoby jejich užívání 
mohou být spojena různá rizika. Vzorce užívání konopí, které 
vedou ke konzumaci vysokých dávek, mohou vytvářet vyšší 

Hledání vztahu mezi tresty a užíváním konopí

Během posledních deseti let změnila řada evropských zemí 
své protidrogové zákony týkající se konopí, a mnohé z nich 
mají odhady prevalence užívání této drogy před změnou 
a po změně zákona. Jednoduchým porovnáním stavu před 
změnou a po ní lze s použitím těchto údajů zkoumat, zda 
v letech po právní změně došlo k pozorovatelné změně 
v prevalenci. Jelikož užívání konopí je soustředěno do 
mladších věkových skupin, byla analýza provedena pomocí 
údajů o prevalenci u 15–34letých. V grafu je prevalence 
užití konopí v posledním roce vynesena v čase, přičemž 
nula na vodorovné ose představuje rok právní změny. 
Vzhledem k tomu, že jednotlivé země měnily své zákony 
v různých letech a jejich průzkumy měly různý rozsah, 
pokrývají křivky trendů různá časová období.

Země zvyšující tresty za držení konopí jsou v grafu 
znázorněny tečkovanou čarou a země snižující tresty plnou 
čarou. Hypotéza právního dopadu ve své nejjednodušší 
podobě říká, že změna zákona povede ke změně 
prevalence, přičemž zvýšení trestů povede k poklesu 
užívání drog a snížení trestů k nárůstu užívání drog. Na 
tomto základě by tečkované čáry po změně klesaly a plné 
čáry stoupaly. V tomto desetiletém období však v daných 
zemích není patrná žádná prostá souvislost mezi právními 
změnami a prevalencí užívání konopí.

Pozn.: Právní změny se uskutečnily v letech 2001–2006; viz 
kapitola 1 a Přehled témat o držení drog v Evropské databázi 
právních předpisů týkajících se drog.
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http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig2
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5749EN.html
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(53) Viz obr. TDI-2 (část ii) a tab. TDI-5 (část ii) a TDI-22 (část i) ve Statistickém věstníku 2011.
(54) Navíc jsou mnozí uživatelé opioidů ve Francii léčeni všeobecnými lékaři a nejsou hlášeni v ukazateli počet žádostí o léčbu, a tudíž zvyšují podíl 

uživatelů jiných drog.

riziko vzniku závislosti uživatele nebo jiné problémy (Chabrol 
a kol, 2003; Swift a kol., 1998). K příkladům takových praktik 
patří užívání konopí s velmi vysokým obsahem THC nebo ve 
velkých množstvích a inhalace z vodní dýmky.

Průzkumy v obecné populaci jen málokdy rozlišují mezi 
užíváním různých druhů konopí. V roce 2009 však byly 
do průzkumu v obecné populaci ve Spojeném království 
zařazeny nové otázky ke zjištění prevalence užívání 
rostlinného konopí, včetně dotazů na „skunk“ (obecný 
pouliční název vysoce potentní formy této drogy). Průzkum 
kriminality v Británii 2009/10 odhaduje, že přibližně 12,3 % 
dospělých někdy užilo formu konopí, kterou měli za „skunk“. 
Zatímco celoživotní prevalenci užívání rostlinného konopí 
(50 %) a konopné pryskyřice (49 %) uvádí podobné procento 
uživatelů konopí, je u těch, kdo užili drogu v posledním roce, 
vyšší pravděpodobnost, že užili rostlinné konopí (71 %) 
než pryskyřici (38 %) (Hoare a Moon, 2010). Ačkoliv tyto 
odhady nelze zobecňovat pro jiné populace v Evropě, 
výsledky ukazují v užívání konopí určité změny v čase.

Údaje ze vzorku 14 evropských zemí, které představují 
65 % dospělé populace Evropské unie a Norska, ukazují, 
že téměř polovina těch, kdo v posledním měsíci užili 
konopí, konzumovala drogu po dobu 1–3 dnů v daném 
měsíci; asi jedna třetina 4–19 dnů a jedna pětina 20 dnů 
nebo více. Ve většině z těchto 14 zemí vykazují ženy vyšší 
pravděpodobnost příležitostného užívání konopí, zatímco 
většina každodenních nebo téměř každodenních uživatelů 
konopí jsou muži (obr. 7). Na základě těchto údajů jsou 
podle všeho uživatelé mužského pohlaví vystaveni zvláště 
vysokému riziku, že se stanou častými uživateli, a to by mělo 
být při navrhování preventivních činností zohledněno.

Nové údaje o užívání drog mezi dospívajícími ukazují, že 
každodenní užívání konopí je rostoucí problém také ve 
Spojených státech amerických. Prevalence každodenního 
užívání konopí výrazně vzrostla, a to na 6 % mezi 17–18letými 
žáky středních škol v roce 2010 (Johnston a kol., 2010).

Závislost je stále více uznávána jako možný důsledek 
pravidelného užívání konopí, a to i mezi mladšími uživateli, 
a počet osob, které vyhledají pomoc kvůli užívání konopí, 
v některých evropských zemích roste (viz níže). Podle 
hlášení však polovina závislých uživatelů konopí, kteří 
přestali drogu užívat, tak dokázala učinit bez léčby 
(Cunningham, 2000). Někteří uživatelé konopí – především 
intenzivní uživatelé – mohou mít problémy, aniž nutně 
splňují klinická kritéria závislosti.

Žádosti o léčbu

V roce 2009 bylo konopí primární drogou asi 
v 98 000 hlášených případech klientů nastupujících léčbu 

ve 26 zemích (23 % celkového počtu), což z konopí činí 
druhou nejčastěji hlášenou drogu po heroinu. Konopí 
bylo také nejčastěji uváděnou sekundární drogou, kterou 
uvádělo asi 93 000 klientů (28 %). Primární uživatelé 
konopí představují více než 30 % osob nastupujících léčbu 
v Belgii, Dánsku, Německu, Francii, Maďarsku, Nizozemsku 
a Polsku, ale méně než 10 % v Bulharsku, Estonsku, Řecku, 
Litvě, na Maltě, v Rumunsku a ve Slovinsku (53).

Rozdíly v prevalenci užívání konopí a s ním souvisejících 
problémů nejsou jedinými faktory, které vysvětlují rozdíly 
v počtu léčených klientů mezi zeměmi. Důležité jsou také 
další faktory, jako jsou postupy odesílání k léčbě a úroveň 
a typ poskytování léčby. Příklady toho jsou patrné ve 
Francii a Maďarsku, dvou zemích, které hlásí vysoké 
procento uživatelů konopných drog nastupujících léčbu. 
Francie má systém poraden, které se zaměřují na mladé 
klienty (54). V Maďarsku je pachatelům trestných činů 
porušujících protidrogové právní předpisy v souvislosti 
s konopím nabízena léčba drogové závislosti jako 
alternativa trestu, což může číselné údaje zvyšovat.

Co se týká trendů za posledních deset let, všech 21 zemí, pro 
něž jsou údaje k dispozici, s výjimkou Bulharska, hlásí zvýšení 
podílu klientů nastupujících léčbu poprvé v životě kvůli užívání 

Obr. 7: Prevalence každodenního nebo téměř každodenního 
užívání konopí mezi mladými dospělými (15–34 let) podle pohlaví
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Pozn.: Osoby, které uvedly, že v  posledních 30 dnech před rozhovorem 
užívaly konopí 20 nebo více dní, jsou v  textech označovány jako 
„každodenní nebo téměř každodenní uživatelé“. Další informace viz 
tab. GPS-10 (část iv) ve Statistickém věstníku 2011.

Zdroj: Národní kontaktní místa sítě Reitox.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig2b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab22a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab10d
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gps
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(55) Viz obr. TDI-1 (část i) a (část ii) ve Statistickém věstníku 2011.
(56) Viz tab. TDI-10 (část ii) a (část iii), TDI-11 (část i), TDI-18 (část ii), TDI-21 (část ii), TDI-24, TDI-103 (část vii) a TDI-111 (část viii) ve Statistickém 

věstníku 2011.

konopí. Za období 2004–2009 vzrostl v osmnácti zemích, 
pro něž jsou údaje k dispozici, počet primárních uživatelů 
konopných látek mezi hlášenými klienty nastupujícími léčbu 
poprvé v životě přibližně o 40 % ze 27 000 na 38 000 (55). 
Nejnovější údaje (2008–2009) ukazují pokračující vzestupný 
trend ve většině sledovaných zemí.

Profil léčených klientů

Klienti užívající konopí nastupují léčbu převážně 
v ambulantních zařízeních a podle hlášení představují jednu 
z nejmladších skupin klientů nastupujících léčbu, s průměrným 
věkem 25 let. Mladí lidé, kteří uvádějí konopí jako svou 
primární drogu, tvoří 74 % hlášených klientů nastupujících 
léčbu ve věku 15–19 let a 86 % pacientů mladších než 15 let. 
Poměr počtu mužů k počtu žen je mezi klienty protidrogové 
léčby nejvyšší (asi pět mužů na jednu ženu). Celkově je 
49 % klientů užívajících konopí jako primární drogu denními 
uživateli, asi 18 % ji užívá 2–6krát týdně, 12 % užívá konopí 
jednou týdně nebo méně často a 22 % je příležitostnými 
uživateli, z nichž někteří užili tuto drogu v měsíci před 
nástupem léčby. Tyto podíly se mezi zeměmi liší (56).

Léčba

Poskytování léčby

V Evropě zahrnuje léčba užívání konopí širokou škálu 
opatření, včetně léčby prostřednictvím internetu, 
poradenství, strukturovaných psychosociálních intervencí 

a léčby v ústavním prostředí. Mnohdy se překrývají 
selektivní a indikovaná prevence a léčebné intervence 
(viz kapitola 2).

Léčbu užívání konopí poskytují především specializovaná 
ambulantní zařízení a služby specificky zaměřené na 
problémy související s užíváním konopí jsou nyní k dispozici 
ve více než polovině členských států. Například v celé Francii 
bylo zřízeno více než 300 poradenských center pro mládež 
především pro potřeby mladých uživatelů konopí s problémy. 
V Německu přijalo 161 poraden spolu s několika specifickými 
programy pro léčbu užívání konopí program „Realize it“ 
(„Uvědom si to“), který od klientů vyžaduje, aby si stanovili 
cíle pro snižování spotřeby, a zabývá se individuálními 
faktory a faktory prostředí souvisejícími s užíváním konopí. 
Intervence je poskytována v pěti sezeních po dobu 
10 týdnů počtu až 1 400 uživatelů konopných drog za rok. 
V Maďarsku dochází velká většina (80 %) klientů užívajících 
konopí do preventivních a poradenských služeb. Tyto služby 
poskytují akreditované organizace.

Zvláště aktivní ve vývoji programů pro uživatele konopí 
jsou Německo a Nizozemsko. Problémy související 
s užíváním konopí bývají běžně spojeny s jinou látkou 
nebo psychosociálními problémy, a to se odráží v různých 
typech programů, které jsou pro uživatele konopí dostupné. 
Například Amsterodamské lékařské centrum (Amsterdam 
Medical Centre) vytvořilo rodinnou motivační intervenci 
pro mladé uživatele konopí se schizofrenií a jejich rodiče 
(zpráva nizozemského národního centra Reitox, 2009). 
Randomizovaná kontrolovaná studie prokázala pozitivní 
výsledky této intervence. Po třech měsících došlo u mladých 
lidí zapojených do studie ke snížení míry užívání konopí 
a bažení, přičemž rodiče uváděli snížení stresu a zlepšení 
pohody. Případy týkající se souběžného výskytu užívání 
konopí a psychických problémů, jako je psychóza či 
deprese, vyžadují integrované přístupy mezi poskytovateli 
specializované léčby a centry duševního zdraví. V praxi 
jsou však duální diagnózy stále ještě často léčeny odděleně 
a spolupráce mezi poskytovateli péče je i nadále složitá.

Nedávná německá studie předpovídá, že v budoucích letech 
bude vyhledávat léčbu kvůli problémům s užíváním konopí 
rostoucí počet osob, zejména dospívajících mužů a mladých 
dospělých. V současné době odhady podílu uživatelů drog, 
s nimiž se dostanou protidrogové služby v Německu do 
kontaktu, ukazují, že i když specializované služby pro léčbu 
závislosti dokážou oslovit 45 až 60 % uživatelů se závislostí 
na opioidech, odhaduje se, že je osloveno pouze 4 až 8 % 
uživatelů konopí, kteří potřebují léčbu. V některých případech 
mohou poskytnout další způsoby léčby pro uživatele konopí, 
kteří hledají podporu, ale nechtějí navštěvovat tradiční 

Nepříznivé zdravotní důsledky užívání konopí

Individuální zdravotní riziko související s užíváním konopí se 
všeobecně uznává jako nižší než rizika spojená s drogami 
jako heroin nebo kokain. Vzhledem k vysoké prevalenci 
užívání konopí však může být dopad této drogy na veřejné 
zdraví významný.

V souvislosti s užíváním konopí byla identifikována řada 
akutních i chronických zdravotních problémů. K akutním 
účinkům patří úzkost, panická reakce a psychotické symptomy, 
které častěji uvádějí spíše osoby užívající drogu poprvé. 
Užívání konopí rovněž může zvyšovat riziko dopravní nehody.

Byly dokumentovány chronické účinky spojené s užíváním 
konopí, včetně závislosti a řady onemocnění dýchacích cest. 
Vliv konopí na kognitivní výkony zůstává nejasný. Pravidelné 
užívání konopí v adolescenci může nepříznivě ovlivnit duševní 
zdraví mladých dospělých a existují důkazy o zvýšených 
rizicích psychotických symptomů a poruch stoupajících 
s rostoucí četností užívání (EMCDDA, 2008a, 2008b; Hall 
a Degenhardt, 2009; Moore a kol., 2007).

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig1a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig1b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab10b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab10c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab11a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab18b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab21b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab24
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab103g
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab111h
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Kapitola 3: Konopí

léčebné služby, intervence prostřednictvím internetu, které 
jsou nyní k dispozici ve třech členských státech.

Nedávné studie léčby uživatelů konopí

Studie hodnocení léčby jsou stále nepočetné v porovnání 
se studiemi dalších nelegálních drog, a to i přes zvyšující 
se počet žádostí o léčbu užívání konopí. Výzkum se však 
v Evropě rozšiřuje, přičemž studie v současnosti probíhají 
v Německu, Dánsku, Španělsku, Francii a Nizozemsku.

Řada těchto studií potvrzuje, že psychosociální intervence 
mohou mít mezi uživateli konopí pozitivní výsledky. To platí 
například o multidimenzionální rodinné terapii, komplexní 
rodinné ambulantní intervenci zaměřené na dospívající 
osoby s problémovým užíváním drog a chováním (Liddle 
a kol., 2009), která byla podle hlášení úspěšná při snižování 
míry užívání drog. Závěry porovnání s ostatními dostupnými 
způsoby léčby v nadnárodní multicentrické studii však byly 
nejasné. To vedlo centrum EMCDDA k zadání metaanalýzy 
evropských a amerických studií.

K dalším psychosociálním intervencím, které se v současnosti 
vyhodnocují, patří psychologické vzdělávání (na základě 
prvků behaviorální terapie a motivačních rozhovorů) 
a prevence relapsu, krátké intervence, motivační terapie 
založená na odměnách a různé typy kognitivně behaviorální 
terapie.

Probíhá také výzkum farmakologických výrobků, které mohou 
psychosociální intervence podporovat (Vandrey a Haney, 
2009). Výzkum v této oblasti, který se v současné době ubírá 
třemi hlavními směry, zkoumá možnosti použití léčiv, která 
pomáhají snižovat symptomy abstinence od konopí, bažení 
nebo užívání (Marshall, K. a kol., 2011).

Lékařské využití konopí ve Spojených 
státech amerických

Od roku 1996 schválilo patnáct amerických států 
a Kolumbijský distrikt zákony umožňující držení 
definovaného množství konopí pro osobní potřebu 
k léčebným účelům. Pacient musí mít písemné doporučení 
od lékaře ve všech státech kromě Kalifornie a Maine, 
kde doporučení může být ústní. Všechny státy až na 
Washington založily důvěrné rejstříky s průkazy totožnosti 
pacientů a v řadě států jsou tyto rejstříky povinné. Zatímco 
každý stát má svůj vlastní seznam podmínek, většina států 
umožňuje užívat konopí k léčbě bolesti, ať už „chronické“, 
„závažné“ nebo „nezvladatelné“.

Téměř všechny státy přijaly pečovatelský model, kdy 
je určené osobě povoleno pěstovat omezené množství 
konopí pro užívání pacientem. Podle daného státu mohou 
pacienti určit jednoho až dva pečovatele a pečovatel může 
dodávat konopí až pěti pacientům. Povolená množství se 
pohybují v rozmezí od jedné unce – asi 28 g – (Aljaška, 
Montana, Nevada) až po 24 uncí (Oregon, Washington) 
využitelného rostlinného konopí, a od 6 do 24 kusů rostlin, 
z nichž některé by měly být „nezralé“. Poskytování konopí 
pro léčebné použití neziskovými lékárnami nebo státními 
léčebnými centry je povoleno asi v polovině států. Všude 
až na dvě jurisdikce, New Jersey a Washington D.C., je 
pacientům povoleno pěstovat své vlastní léčivé konopí.

Naproti tomu federální zákon klasifikuje konopí jako 
nebezpečnou látku bez léčebného použití. To umožňuje 
federální vládě všechny uživatele a dodavatele konopí 
trestně stíhat. V říjnu 2009 však náměstek nejvyššího 
státního zástupce vydal pokyn pro federální státní 
zástupce, aby neupřednostňovali trestní stíhání v případech 
týkajících se léčebného využití konopí, je-li takové využití 
povoleno v rámci zákonů státu.
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Úvod
Amfetaminy (obecný výraz, který zahrnuje jak amfetamin, 
tak metamfetamin) a extáze jsou nejběžněji užívanými 
nelegálními drogami v Evropě. V mnoha zemích je 
druhou nejčastěji užívanou nelegální látkou po konopí 
buďto extáze, nebo amfetaminy. Vedle toho představuje 
v některých zemích užívání amfetaminů důležitou součást 
problému drog, protože se významně podílí na počtu těch, 
kdo potřebují léčbu.

Amfetamin a metamfetamin jsou látky stimulující centrální 
nervovou soustavu. Z obou drog je amfetamin v Evropě 
mnohem dostupnější, zatímco významné užívání 
metamfetaminu je historicky omezeno na Českou republiku 
a Slovensko. V poslední době se objevily zprávy o zvýšené 
přítomnosti metamfetaminu na drogovém trhu v některých 
zemích na severu Evropy.

Extáze je označení pro syntetické látky, které jsou chemicky 
příbuzné amfetaminům, avšak liší se do určité míry svými 
účinky. Nejznámějším zástupcem skupiny drog zvaných 

extáze je 3,4-metylendioxy-metamfetamin (MDMA), avšak 
v tabletách extáze se někdy nacházejí jiné analogické látky 
(MDA, MDEA). Obliba této drogy je historicky spojena 
s taneční scénou. Přestože je v tomto prostředí nadále 
populární, v posledních letech dochází v mnoha evropských 
zemích k postupnému poklesu užívání a dostupnosti extáze.

Nejznámější syntetickou halucinogenní drogou v Evropě 
je dietylamid kyseliny lysergové (LSD), jehož konzumace 
je nízká a po značně dlouhé období vcelku stabilní. 
V posledních letech podle všeho mezi mladými lidmi 
roste zájem o halucinogeny vyskytující se v přírodě, jako 
jsou například ty, které se nacházejí v halucinogenních 
houbách. Od poloviny 90. let 20. století je v určitých 
prostředích a v určitých podskupinách uživatelů drog 
v Evropě zaznamenáváno rekreační užívání ketaminu 
a kyseliny gamahydroxymáselné (GHB) – obě látky 
jsou anestetika široce používaná v humánní i veterinární 
medicíně už třicet let. Nedovolené použití těchto látek se 
v omezeném počtu evropských zemí stalo pro léčebné 
služby důvodem ke znepokojení.

Kapitola 4
Amfetaminy, extáze, halucinogeny, GHB a ketamin

Tab. 5: Záchyty, cena a čistota amfetaminu, metamfetaminu, extáze a LSD

Amfetamin Metamfetamin Extáze LSD

Celosvětově zadržené množství 
(v tunách)

33 31 5,4 0,1 

Zadržené množství
EU a Norsko 
(včetně Chorvatska a Turecka) (1)

 
5,3 tuny 

(6,5 tuny)

 
500 kilogramů 

(600 kilogramů)

Tablety 
1,9 milionu 

(2,4 milionu)

Jednotky 
59 700 

(59 700)

Počet záchytů 
EU a Norsko 
(včetně Chorvatska a Turecka)

 
34 000 

(34 200)

 
7 400 

(7 400)

 
10 300 

(11 000)

 
960 

(970)

Průměrná spotřebitelská cena (EUR)
Rozpětí
(Mezikvartilové rozpětí) (2)

Gram 
8–42 

(10–23)

Gram 
9–71

Tableta 
3–16 
(4–9)

Dávka 
4–29 

(7–11)

Průměrná čistota nebo obsah MDMA 
Rozpětí
(Mezikvartilové rozpětí) (2)

 
1–29 % 

(6–21 %)

 
10–76 % 

(25–64 %)

 
3–108 mg 

(26–63 mg)

 
 

není k dispozici

(1) Celkové množství amfetaminu, extáze a LSD zadrženého v roce 2009 je pravděpodobně podhodnocené, především kvůli nedostatku nových údajů z Nizozemska, 
které do roku 2007 hlásilo relativně velké záchyty. Vzhledem k absenci údajů za rok 2008 a 2009 nelze hodnoty z Nizozemska do evropských odhadů za rok 2009 
zahrnout.

(2) Interval, v němž se nachází prostředních 50 % hodnot hlášených dat.
Pozn.: Všechny údaje jsou za rok 2009; není k dispozici – údaje nejsou dostupné.
Zdroje: Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) (2011) pro celosvětové hodnoty, národní kontaktní místa sítě Reitox pro evropské údaje.
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(57) Viz rámeček „Diverzifikace dodávek prekurzorů pro výrobu syntetických drog v Evropě“.

Nabídka a dostupnost

Prekurzory drog

Amfetamin, metamfetamin a extáze jsou syntetické drogy, 
jejichž výroba vyžaduje použití chemických prekurzorů. 
Podrobnější přehled o výrobě těchto látek lze získat ze 
zpráv o záchytech kontrolovaných chemických látek – 
pocházejících z legálního obchodování – nezbytných pro 
jejich výrobu.

Mezinárodní úřad pro kontrolu omamných látek (INCB) 
uvádí, že celosvětové záchyty 1-fenyl-2-propanonu 
(P2P, BMK), který lze použít pro nedovolenou výrobu 
amfetaminu i metamfetaminu, poklesly z 5 620 litrů 
v roce 2008 na 4 900 litrů v roce 2009, přičemž největší 
záchyty nadále hlásí Čína (2 275 litrů v roce 2009) 
a Rusko (1 731 litrů v roce 2009). V Evropské unii vzrostly 
záchyty P2P z 62 litrů v roce 2008 na 635 litrů v roce 
2009. V roce 2009 se také zvýšily celosvětové záchyty 
dvou klíčových prekurzorů metamfetaminu: efedrinu na 
42 tun, a to z 18 tun v roce 2008 a 22,6 tuny v roce 
2007; a pseudoefedrinu na 7,2 tuny, a to z 5,1 tuny v roce 
2008, i když je to stále méně než 25 tun zabavených 
v roce 2007. Členské státy EU si připsaly 0,5 tuny efedrinu, 
téměř dvojnásobek množství zachyceného rok předtím, 
a 67 kilogramů pseudoefedrinu.

S výrobou MDMA jsou spojeny především dva prekurzory: 
3,4-metylendioxyfenyl-2-propanon (3,4-MDP2P, PMK) 
a safrol. Čtyřicet litrů PMK zachycených v roce 2009, což 
je oproti nule v roce 2008 nárůst, by mohlo naznačovat, že 
dostupnost této látky zůstává na nízké úrovni. To kontrastuje 
s vyššími úrovněmi zaznamenanými v předchozích letech 
(8 816 litrů v roce 2006, 2 297 litrů v roce 2007). 
Celosvětové záchyty safrolu, který v Evropě může v rostoucí 
míře nahrazovat PMK při syntéze MDMA, poklesly 
v roce 2009 na 1 048 litrů z maxima 45 986 litrů v roce 
2007 (57). Všechny záchyty PMK a většina záchytů safrolu 
v roce 2009 se uskutečnily v Evropské unii.

Mezinárodní úsilí předcházet zneužívání prekurzorů 
používaných při nezákonné výrobě syntetických drog je 
koordinováno prostřednictvím projektu „Prism“. Projekt 
používá systém předvývozních hlášení pro zákonné 
obchody a hlášení zadržených zásilek a záchytů 
provedených při podezřelých transakcích. Informace 
o činnosti v této oblasti jsou hlášeny Mezinárodnímu 
úřadu pro kontrolu omamných látek (INCB, 2011b). 
Další nedávnou iniciativou úřadu INCB je zveřejnění 
souboru pokynů s cílem pomoci národním vládám při 
vytváření dobrovolných kontrolních opatření ve spolupráci 
s průmyslovými výrobci chemických látek ve snaze zabránit 
jejich zneužití k výrobě nelegálních drog (INCB, 2009).

Amfetamin

Celosvětová produkce amfetaminu zůstává nadále 
soustředěna v Evropě, kde se nacházelo více než 80 % 
všech laboratoří na výrobu amfetaminu hlášených v roce 
2009 (UNODC, 2011). Celosvětové záchyty amfetaminů 
v roce 2009 vzrostly na přibližně 33 tun (viz tab. 5). 
V západní a střední Evropě nadále docházelo k záchytům 
velkých množství amfetaminu, i když Úřad OSN pro drogy 
a kriminalitu (UNODC) hlásil oproti roku 2008, kdy bylo 
zachyceno 7,9 tuny, snížení zadržených množství o 20 %. 
Největší nárůst záchytů amfetaminu byl hlášen v Saúdské 
Arábii, Jordánsku a Sýrii. V rámci regionu UNODC 

Diverzifikace dodávek prekurzorů pro 
výrobu syntetických drog v Evropě

Syntetické drogy, včetně extáze (MDMA, MDEA, MDA) 
a amfetaminu, jsou v Evropě vyráběny nezákonně 
z dovážených chemických prekurzorů. V reakci na zvýšení 
účinnosti mezinárodní kontroly nyní někteří nelegální 
výrobci získávají prekurzory místo nákupu syntézou z tzv. 
„pre-prekurzorů“. Navíc výrobci před dovozem tradiční 
prekurzory maskují jako jiné, nekontrolované chemické 
látky (Europol, 2007, INCB, 2011a).

Tyto jevy dokládají nedávné výkyvy na evropském trhu 
s extází. Po úspěšných opatřeních s cílem omezit zneužití 
látky PMK, která je prekurzorem MDMA, na nelegálním 
trhu (1), je nyní podle všeho používána jako výchozí 
materiál při syntéze MDMA řada pre-prekurzorů včetně 
safrolu.

PMK podléhá mezinárodní kontrole, a to jak podle Úmluvy 
OSN z roku 1988, tak podle evropských právních předpisů. 
Legální mezinárodní obchod s látkou PMK je nevelký 
a je omezen na několik málo zemí. Safrol se získává 
z esenciálních olejů bohatých na safrol extrahovaných 
z několika druhů rostlin z Jižní Ameriky a jihovýchodní 
Asie (TNI, 2009). Zatímco safrol je chemickou látkou 
podléhající kontrole, obchodování s oleji bohatými na 
safrol kontrolováno není. Safrol je také široce používán 
v mezinárodním měřítku při výrobě parfémů a insekticidů, 
což může dopad mezinárodní kontrolní činnosti oslabit.

Zprávy z Nizozemska, země nejvíce spojované s výrobou 
extáze, nasvědčují tomu, že mnoho výrobců této drogy 
používá jako výchozí materiál místo PMK právě safrol. 
Mezinárodnímu úřadu pro kontrolu omamných látek 
bylo od listopadu 2009 do října 2010 hlášeno přibližně 
40 legitimních zásilek safrolu v celkovém objemu 
101 840 litrů. Zprávy o podezřelých zásilkách však zůstávají 
málo početné ve srovnání s odhadovaným množstvím 
vyrobené extáze (INCB, 2011a). V období 2009/10 bylo 
zachyceno přibližně 1 050 litrů safrolu a olejů bohatých 
na safrol, a to zejména v Litvě, zatímco sousední Lotyšsko 
hlásilo v roce 2008 zabavení 1 841 litrů (INCB, 2011a).

(1) 3,4-metylendioxyfenyl-2-propanon.
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(58) Tato analýza je předběžná, protože údaje z Nizozemska za rok 2008 a 2009 dosud nejsou k dispozici.
(59) Většina (94 %) zachycených tablet amfetaminu byla označena jako Captagon a zpětně získána v Turecku. Captagon je jedním z registrovaných 

obchodních názvů fenetylinu, syntetické látky stimulující centrální nervovou soustavu. Tablety prodávané pod tímto názvem na nelegálním 
drogovém trhu běžně obsahují amfetamin smíšený s kofeinem.

(60) Údaje o záchytech drogy v Evropě zmíněné v této kapitole jsou uvedeny v tab. SZR-11 až SZR-18 ve Statistickém věstníku 2011.
(61) Údaje o čistotě drog v Evropě zmíněné v této kapitole jsou uvedeny v tab. PPP-8 ve Statistickém věstníku 2011. Indexy trendů EU lze nalézt 

na obr. PPP-2 ve Statistickém věstníku 2011.
(62) Údaje o cenách drog v Evropě zmíněné v této kapitole jsou uvedeny v tab. PPP-4 ve Statistickém věstníku 2011.

pokrývajícího Blízký a Střední východ a jihozápadní Asii 
došlo v roce 2009 k záchytům přibližně 25 tun, téměř 
vesměs ve formě tablet „Captagonu“ (UNODC, 2011).

Většina amfetaminu zachyceného v Evropě se vyrábí 
(řazeno podle důležitosti) v Nizozemsku, Polsku, Belgii, 
Bulharsku a Turecku. Europol uvádí, že v roce 2009 bylo 
v Evropské unii objeveno 19 míst, kde probíhala výroba, 
balení nebo skladování amfetaminu.

Odhaduje se, že v Evropě bylo v roce 2009 (58) provedeno 
34 200 záchytů odpovídajících množství 5,8 tuny 
práškového amfetaminu a 3 milionům amfetaminových 
tablet (59). Počet záchytů amfetaminu v posledních pěti 
letech kolísá, přičemž v roce 2008 a 2009 byl hlášen 
pokles. Zatímco počet zabavených tablet amfetaminu 
v Evropě v období 2004–2009 prudce poklesl v důsledku 
klesajících záchytů drogy v Turecku, množství zachyceného 
práškového amfetaminu zůstalo ve většině evropských 
zemí stabilní nebo vzrostlo (60). Toto hodnocení je však 
předběžné, protože nejsou k dispozici nejnovější údaje 
z Nizozemska, jež v roce 2007, za který jsou údaje 
naposledy dostupné, hlásilo záchyty 2,8 tuny práškového 
amfetaminu.

Čistota vzorků amfetaminu zachycených v Evropě 
v roce 2009 se nadále značně lišila, od méně než 8 % 
v Bulharsku, Maďarsku, Rakousku, Portugalsku, Slovinsku, 
na Slovensku a v Chorvatsku až po více než 20 % 
v zemích, kde je hlášena výroba amfetaminu, nebo tam, kde 
je relativně vysoká spotřeba (Estonsko, Litva, Nizozemsko, 
Polsko, Finsko, Norsko) (61). Za posledních pět let čistota 
amfetaminu v sedmnácti z osmnácti zemí, které poskytly 
údaje postačující k analýze trendů, klesla.

V roce 2009 se průměrná spotřebitelská cena amfetaminu 
ve více než polovině ze 14 zemí, které poskytly údaje, 
pohybovala mezi 10 a 23 EUR za gram. Spotřebitelské 
ceny amfetaminu buďto poklesly, nebo zůstaly stabilní ve 
všech 17 zemích, které za období 2004–2009 poskytly 
údaje, s výjimkou Nizozemska, kde za toto období vzrostly, 
a Slovinska, které v roce 2009 zaznamenalo výrazný 
nárůst (62).

Metamfetamin

Počet celosvětově hlášených zlikvidovaných laboratoří 
na výrobu metamfetaminu v roce 2009 vzrostl o 22 %. 
Stejně jako v předchozím roce byl nejvyšší nárůst 

zaznamenán v Severní Americe, zvláště ve Spojených 
státech amerických, avšak nadále stoupal počet hlášení 
tajných laboratoří ve východní a jihovýchodní Asii. Vedle 
toho byla hlášena zvýšená aktivita související s výrobou 
metamfetaminu v Latinské Americe a Africe. V roce 2009 
bylo zachyceno 31 tun metamfetaminu, což znamená 
výrazný nárůst z 22 tun zachycených v roce 2008. Většina 
drogy (44 %) byla zachycena v Severní Americe, kde si 
Mexiko v roce 2009 připsalo mimořádně vysoké záchyty 
v objemu 6,1 tuny (UNODC, 2011).

V Evropě je nezákonná výroba metamfetaminu soustředěna 
do České republiky, kde bylo v roce 2009 odhaleno 
342 výroben, většinou menších „kuchyňských laboratoří“ 
(pokles z 434 v roce 2008). Výroba této drogy probíhá 
také na Slovensku, kde se v roce 2009 zvýšila, stejně jako 
v Německu, Litvě a Polsku.

V roce 2009 bylo v Evropě hlášeno téměř 7 400 záchytů 
metamfetaminu v celkovém objemu asi 600 kg. Jak počet 
záchytů, tak zachycené množství metamfetaminu v období 
2004–2009 vzrostly, přičemž v letech 2008 a 2009 došlo 
k výraznému zvýšení. Zachycená množství se v období 
2008 až 2009 zdvojnásobila, především v důsledku nárůstu 
množství zachycených ve Švédsku a Norsku, hlavních 
evropských zemích se záchyty této drogy, kde možná 
částečně nahrazuje amfetamin. Turecko hlásilo záchyty 
metamfetaminu v roce 2009 poprvé a zařadilo se z hlediska 
zachyceného množství na třetí místo: relativně velké zásilky 
metamfetaminu zachycené v Turecku byly podle hlášení na 
cestě z Íránu do východní a jihovýchodní Asie.

Čistota metamfetaminu v roce 2009 v sedmnácti zemích, 
které poskytly údaje, velmi kolísala, při průměrné čistotě 
do 15 % v Bulharsku a Estonsku, a více než 65 % v České 
republice, Nizozemsku, na Slovensku a v Chorvatsku. 
V čistotě metamfetaminu nelze rozpoznat žádný celkový 
trend. Také rozpětí spotřebitelských cen metamfetaminu 
bylo v roce 2009 v šesti zemích, které uvedly údaje, velmi 
široké, od přibližně 10 EUR za gram v Bulharsku, Litvě a ve 
Slovinsku, až po přibližně 70 EUR za gram v Německu 
a na Slovensku.

Extáze

Hlášený počet zlikvidovaných laboratoří vyrábějících extázi 
zůstal prakticky beze změny, když v roce 2009 činil 52. 
Většina těchto laboratoří se nacházela v Austrálii (19), 
Indonésii (18) a Kanadě (12). Produkce drogy se podle všeho 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szr/tables
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pppfig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab4
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(63) Tato analýza je předběžná, protože údaje z Nizozemska, které v roce 2007 hlásilo jednu třetinu z množství LSD zachyceného v Evropě, nejsou pro 
následující roky k dispozici.

i nadále geograficky rozšiřuje, přičemž se vyskytuje blíže 
ke spotřebitelským trhům ve východní a jihovýchodní Asii, 
Severní Americe a Oceánii. Přesto je pravděpodobné, že 
západní Evropa zůstává pro výrobu extáze důležitým místem.

Celosvětové záchyty extáze v roce 2009 dosáhly 
5,4 tuny (UNODC, 2011), přičemž 63 % z celkového 
množství hlásily Spojené státy americké.

Počet záchytů extáze hlášených v Evropě zůstal v období 
2004 až 2006 stabilní a poté klesal, přičemž zachycená 
množství ve většině evropských zemí vykazují od roku 
2004 sestupný trend. V roce 2009 bylo v Evropě 
hlášeno asi 11 000 záchytů, které vedly k zachycení 
více než 2,4 milionu tablet extáze. Tento odhad je však 
podhodnocený, protože nejsou k dispozici nejnovější 
údaje z Nizozemska, jež v roce 2007, za který jsou údaje 
naposledy dostupné, hlásilo záchyty 8,4 milionu tablet.

Průměrný obsah MDMA v tabletách extáze testovaných 
v roce 2009 se v 18 zemích, které poskytly údaje, pohyboval 
v rozmezí 3 až 108 miligramů. Navíc několik zemí (Belgie, 
Bulharsko, Německo, Itálie, Nizozemsko, Turecko) hlásilo 
tablety extáze s vysokou dávkou MDMA, které obsahují více 
než 130 mg MDMA. V období 2004–2009 průměrný obsah 
MDMA v tabletách extáze poklesl ve všech čtrnácti zemích, 
které poskytly dostatečné údaje.

V posledních několika letech došlo v Evropě ke změně 
v obsahu tablet s nelegálními drogami, a to ze situace, kdy 
většina analyzovaných tablet obsahovala MDMA nebo 
jinou látku podobnou extázi (MDEA, MDA) jako jedinou 
psychoaktivní látku, na situaci, kdy je obsah mnohem 
rozmanitější a látky podobné MDMA jsou přítomny v menší 
míře. Tento posun se v roce 2009 urychlil, a to do té míry, 
že jedinými zeměmi, kde látky podobné MDMA i nadále 
tvořily velkou část analyzovaných tablet, byly Itálie (58 %), 
Nizozemsko (63 %) a Malta (100 %).

Amfetaminy, někdy v kombinaci s látkami podobnými 
MDMA, jsou poměrně běžné v analyzovaných tabletách 
v Řecku, Španělsku, Maďarsku, Polsku, Slovinsku 
a Chorvatsku. Většina ostatních sledovaných zemí uvádí, že 
ve značném procentu analyzovaných tablet byly zjištěny 
piperaziny, a to především mCPP, ať samostatně, nebo 
v kombinaci s jinými látkami.

Extáze je nyní mnohem levnější než v 90. letech 20. století, 
kdy začala být poprvé v širokém měřítku k dostání. Ačkoliv 
se objevují údaje, že se tablety prodávají za pouhé 1 EUR, 
většina zemí nyní uvádí průměrné spotřebitelské ceny 
v rozmezí 4–9 EUR za tabletu. Dostupné údaje za období 
2004–2009 nasvědčují tomu, že spotřebitelská cena 
extáze v Evropě jako celku nadále klesá nebo zůstává 

stabilní. V roce 2009 však rostla v Nizozemsku, které je 
také zemí uvádějící nejnižší ceny této drogy.

Halucinogenní a další látky

Užívání LSD a obchodování s LSD v Evropě je považováno 
za okrajové. Počet záchytů LSD v letech 2004 až 
2009 vzrostl, zatímco množství se po dosažení maxima 
v roce 2005 s počtem 1,8 milionu dávek díky rekordním 
záchytům ve Spojeném království od té doby pohybují 
na relativně nižších úrovních (63). Spotřebitelské ceny LSD 
zůstaly ve většině sledovaných zemí od roku 2004 beze 
změny, zatímco nárůst byl zaznamenán v Belgii a pokles 
v Lotyšsku, Rakousku a Chorvatsku. V roce 2009 se ve 
většině z jedenácti zemí poskytujících údaje pohybovala 
průměrná cena v rozmezí 7 až 11 EUR za dávku.

Záchyty halucinogenních hub, ketaminu a GHB a GBL 
jsou hlášeny v roce 2009 jen ze čtyř nebo pěti zemí, 
podle toho, o kterou drogu se jedná. Do jaké míry záchyty 
odrážejí užívání těchto látek nebo skutečnost, že tyto 
látky nejsou běžně cílem činnosti orgánů pro prosazování 
právních předpisů, není jasné.

Prevalence a vzorce užívání
V několika málo zemích se užívání amfetaminů nebo 
metamfetaminu, mnohdy injekční cestou, podílí významnou 
měrou na celkovém počtu problémových uživatelů drog 
a těch, kdo vyhledají pomoc kvůli problémům s drogami. 
Oproti těmto populacím chronických uživatelů existuje 
obecnější souvislost mezi užíváním syntetických drog, 
mnohdy společně s alkoholem, a navštěvováním nočních 
klubů a tanečních akcí. Ta vede k tomu, že mezi mladými 
lidmi jsou hlášeny významně vyšší úrovně užívání 
a v některých prostředích nebo specifických subpopulacích 
je zjišťována mimořádně vysoká míra užívání. Celková 
prevalence užívání halucinogenních drog, jako je 
dietylamid kyseliny lysergové (LSD) a halucinogenní houby, 
je obecně nízká a v posledních letech je v podstatě stabilní.

Amfetaminy

Odhady prevalence užívání drogy naznačují, že 
amfetaminy vyzkoušelo asi 12,5 milionu Evropanů a asi 
2 miliony drogu zkusily v posledním roce (shrnutí údajů viz 
tab. 6). Celoživotní prevalence užívání amfetaminů mladými 
dospělými (15–34 let) se mezi zeměmi značně liší, od 
0,1 % až po 14,3 %, přičemž vážený evropský průměr činí 
5,0 %. Užití amfetaminů v posledním roce v této věkové 
skupině se pohybuje v rozmezí od 0,1 % do 2,5 %, přičemž 
většina zemí hlásí odhady prevalence v rozmezí 0,5 % až 
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(64) Viz tab. EYE-11 ve Statistickém věstníku 2011.
(65) Problémové užívání amfetaminů je definováno jako injekční nebo dlouhodobé a/nebo pravidelné užívání těchto látek.

2,0 %. Odhaduje se, že amfetaminy užilo v posledním roce 
asi 1,5 milionu (1,1 %) mladých Evropanů.

Celoživotní prevalence užívání amfetaminů se mezi studenty 
ve věku 15 až 16 let pohybovala od 1 % do 8 % ve 
26 členských státech EU, Norsku a Chorvatsku, kde proběhl 
průzkum v roce 2007, i když prevalenci vyšší než 5 % 
hlásily pouze Bulharsko a Lotyšsko. Čtyři země, které v roce 
2009 a 2010 provedly školní průzkumy (Itálie, Slovensko, 
Švédsko, Spojené království), hlásily celoživotní prevalenci 
užívání amfetaminů 3 % nebo nižší (64).

Údaje o prevalenci užívání amfetaminů v prostředí nočních 
podniků v roce 2009, které poskytly čtyři země (Belgie, 
Česká republika, Nizozemsko, Spojené království), ukazují 
v prevalenci užití amfetaminů v posledním roce značné 
rozdíly, a to od 6 % po 24 %.

V posledním desetiletí zůstala prevalence užití amfetaminů 
v posledním roce relativně nízká a neměnná ve většině 
evropských zemí, přičemž téměř ve všech sledovaných 
zemích s výjimkou Spojeného království a Dánska byla 
prevalence nižší než 3 %. Ve Spojeném království poklesla 

prevalence užití amfetaminu v posledním roce mezi 
mladými dospělými (15–34 let) z 6,2 % v roce 1998 
na 1,8 % v letech 2009–2010; v Dánsku, po zvýšení 
na 3,1 % v roce 2000, poklesla v roce 2010 na 2 % 
(viz obr. 8). Během období 2004–2009 pouze Norsko 
a Česká republika hlásily změnu o více než jeden procentní 
bod v prevalenci užití amfetaminů v posledním roce 
mezi mladými dospělými. V České republice neumožňují 
rozdíly v metodách průzkumu potvrzení posledních trendů. 
Školní průzkumy celkově naznačují, že mezi studenty ve 
věku 15 až 16 let celkově došlo jen k malé změně v míře 
experimentování s amfetaminy. V letech 2003 a 2007 
hlásila většina zemí v této skupině nízké a zároveň neměnné 
trendy celoživotní prevalence užití.

Problémové užívání amfetaminů

Odhady prevalence problémového užívání amfetaminů může 
poskytnout jen malý počet zemí (65), údaje o uživatelích 
nastupujících léčbu kvůli problémům souvisejícím s těmito 
látkami jsou však k dispozici v celé Evropě.

Tab. 6: Prevalence užívání amfetaminů v obecné populaci – shrnutí údajů
Věková skupina Časový rámec užívání

Celoživotní V posledním roce

15–64 let

Odhad počtu uživatelů v Evropě 12,5 milionu 1,5–2 miliony

Evropský průměr 3,8 % 0,5 %

Rozpětí 0,0–11,7 % 0,0–1,1 %

Země s nejnižší prevalencí Rumunsko (0,0 %)
Řecko (0,1 %)
Malta (0,4 %)
Kypr (0,7 %)

Rumunsko, Malta, Řecko (0,0 %)
Francie (0,1 %)
Česká republika, Portugalsko (0,2 %)

Země s nejvyšší prevalencí Spojené království (11,7 %)
Dánsko (6,2 %)
Švédsko (5,0 %)
Norsko (3,8 %)

Estonsko (1,1 %)
Spojené království (1,0 %)
Bulharsko, Lotyšsko (0,9 %)
Švédsko (0,8 %)

15–34 let

Odhad počtu uživatelů v Evropě 6,5 milionu 1,5 milionu

Evropský průměr 5,0 % 1,1 %

Rozpětí 0,1–14,3 % 0,1–2,5 %

Země s nejnižší prevalencí Rumunsko (0,1 %)
Řecko (0,2 %)
Malta (0,7 %)
Kypr (1,2 %)

Rumunsko, Řecko (0,1 %)
Francie (0,2 %)
Česká republika (0,3 %)
Portugalsko (0,4 %)

Země s nejvyšší prevalencí Spojené království (14,3 %)
Dánsko (10,3 %)
Lotyšsko (6,1 %)
Norsko (6,0 %)

Estonsko (2,5 %)
Bulharsko (2,1 %)
Dánsko (2,0 %)
Německo, Lotyšsko (1,9 %)

Evropské odhady jsou vypočteny z odhadů národní prevalence vážené populací relevantní věkové skupiny v každé zemi. Pro získání odhadů celkového počtu uživatelů v Evropě 
je pro země s chybějícími údaji o prevalenci (které nepředstavují více než 3 % cílové populace) použit průměr EU. Populace použité jako základ: 15–64, 336 milionů; 15–34, 
132 milionů. Jelikož evropské odhady jsou založeny na průzkumech provedených v letech 2001 a 2009/10 (především 2004–2008), nevztahují se k jedinému roku. Zde shrnuté 
údaje jsou dostupné v části „Průzkumy v obecné populaci“ ve Statistickém věstníku 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyetab11
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gps
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(66) Viz tab. TDI-5 (část ii) a TDI-22 ve Statistickém věstníku 2011.
(67) Viz tab. TDI-5 (část iv) a TDI-37 ve Statistickém věstníku 2011.
(68) Viz tab. TDI-2 (část i), TDI-3 (část iii) a TDI-5 (část ii) a (část iv) ve Statistickém věstníku 2011 a tab. TDI-5 (část ii) ve Statistickém věstníku 2006.
(69) Viz tab. GPS-7 (část iv) ve Statistickém věstníku 2011.
(70) Viz tab. EYE-11 ve Statistickém věstníku 2011.

Amfetamin jako svou primární drogu uvádí v Evropě malá 
část osob nastupujících léčbu: asi 5 % klientů protidrogové 
léčby v roce 2009 (20 000 klientů). Uživatelé amfetaminů 
však tvoří značnou část hlášených nástupů léčby ve 
Švédsku (28 %), Polsku (25 %) a Finsku (17 %). Klienti 
užívající amfetaminy tvoří 6 až 10 % hlášených klientů 
nastupující léčbu v pěti dalších zemích (v Belgii, Dánsku, 
Německu, Maďarsku, Nizozemsku); jinde je tento podíl 
nižší než 5 %. Vedle toho uvádí stimulanty jiné než kokain 
jako sekundární drogu téměř 20 000 klientů nastupujících 
léčbu kvůli problémům souvisejícím s jinými primárními 
drogami (66).

Uživatelé amfetaminu nastupující léčbu mají průměrný věk 
30 let, přičemž poměr počtu mužů k počtu žen (dva ku 
jedné) je nižší než u ostatních nelegálních drog. Vysokou 
míru injekčního užívání amfetaminu hlásí země, kde 
uživatelé amfetaminů tvoří nejvyšší část klientů nastupujících 
léčbu (Lotyšsko, Švédsko, Finsko), přičemž 59 až 83 % 
klientů primárně užívajících amfetamin užívá tuto drogu 
injekčně (67).

Trendy v počtu uživatelů amfetaminu nastupujících léčbu 
zůstaly v letech 2004 až 2009 ve většině zemí neměnné, 
přičemž k mírnému poklesu došlo mezi klienty, kteří 
nastoupili léčbu poprvé v životě, což lze přičíst především 
snížení počtu nových klientů užívajících amfetamin ve Finsku 
a Švédsku (EMCDDA, 2010d).

Oproti jiným částem světa, kde užívání metamfetaminu 
v posledních letech vzrostlo, se míra jeho užívání v Evropě 
jeví jako omezená. Z historického hlediska se užívání této 
drogy v Evropě koncentruje v České republice a v poslední 
době na Slovensku. V roce 2009 byl počet problémových 
uživatelů metamfetaminu v České republice odhadován na 
přibližně 24 600–25 900 (3,3 až 3,5 případu na 1 000 
osob ve věku 15–64 let), což je zhruba dvojnásobek 
odhadovaného počtu problémových uživatelů opioidů. 
To představuje ve srovnání s předchozími roky statisticky 
významný nárůst. Na Slovensku bylo v roce 2007 podle 
odhadu přibližně 5 800–15 700 problémových uživatelů 
metamfetaminu (1,5 až 4,0 případy na 1 000 osob ve věku 
15–64 let), přibližně o 20 % méně než odhadovaný počet 
problémových uživatelů opioidů.

Metamfetamin uvádí jako primární drogu velká část 
klientů nastupujících léčbu v České republice (61 %) 
a na Slovensku (30 %). Obě země uvádějí za poslední 
desetiletí zvýšení počtu a celkového podílu uživatelů nově 
nastupujících léčbu v souvislosti s metamfetaminem. Mezi 
těmi, kteří vyhledají pomoc kvůli problému s užíváním 

metamfetaminu, je injekční užívání běžné v České republice 
(79 %) a v menší míře na Slovensku (37 %), přičemž 
celková úroveň od roku 2004 klesá. Klienti užívající 
metamfetamin v těchto zemích mají při nástupu léčby 
průměrný věk kolem 25 let (68).

V posledních letech se metamfetamin objevil také na 
drogovém trhu v dalších zemích, především v severní Evropě 
(v Norsku, Švédsku, Lotyšsku a v menší míře ve Finsku), kde 
podle všeho částečně nahradil amfetamin, přičemž tyto dvě 
látky jsou pro uživatele prakticky nerozlišitelné.

Extáze

Odhady prevalence užívání drogy odhadují, že extázi 
vyzkoušelo asi 11 milionů Evropanů a asi 2,5 milionu 
drogu zkusilo v posledním roce (shrnutí údajů viz tab. 7). 
Užití této drogy v posledním roce je rozšířeno u mladých 
dospělých, přičemž muži udávají mnohem vyšší míru 
konzumace než ženy ve všech zemích s výjimkou Řecka, 
Rumunska, Finska a Švédska. Celoživotní prevalence 
užívání extáze se ve věkové skupině 15–34 let pohybuje 
od 0,6 do 12,7 %, přičemž většina zemí uvádí odhady 
v rozmezí 2,1–5,8 % (69).

Mezi 15–16letými studenty se celoživotní prevalence 
užívání extáze pohybovala v rozmezí od 1 do 5 % ve 
většině evropských zemí, v nichž v roce 2007 proběhl 
průzkum. Pouze čtyři země hlásily vyšší prevalenci: 
Bulharsko, Estonsko, Slovensko (všechny 6 %) a Lotyšsko 
(7 %). Čtyři země, které v roce 2009 provedly školní 
průzkumy (Itálie, Slovensko, Švédsko, Spojené království), 
hlásily celoživotní prevalenci užívání extáze na úrovni 5 % 
nebo nižší (70).

Kvalitativní studie poskytují náhled do „rekreačního“ užívání 
stimulačních drog mladými dospělými, kteří v celé Evropě 
navštěvují řadu různých nočních podniků. Tyto studie 
poukazují na významné rozdíly mezi klienty v profilech 
užívání drog, přičemž účastníci akcí s elektronickou taneční 
hudbou vykazují mnohem vyšší pravděpodobnost, že 
budou uvádět užívání drog, než návštěvníci jiných nočních 
podniků. Údaje o prevalenci užívání extáze v prostředí 
nočních podniků v roce 2009 jsou dostupné pouze pro 
čtyři země (Belgii, Českou republiku, Nizozemsko, Spojené 
království), avšak ukazují značné rozdíly v uváděné 
prevalenci nedávného užití (užití v posledním roce), a to 
v rozmezí 10 až 75 %. Ve sledovaných podnicích bylo 
užívání extáze běžnější než užívání amfetaminů.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab22
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5d
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab37
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab2a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab3c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5d
http://stats06.emcdda.europa.eu/en/elements/tditab05b-en.html
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab7d
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyetab11
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Kapitola 4: Amfetaminy, extáze, halucinogeny, GHB a ketamin

Během období 2003–2009 žádná země nehlásila nárůst 
užívání extáze, přičemž Estonsko, Španělsko, Německo, 
Maďarsko a Spojené království hlásily pokles zhruba 
o jeden procentní bod v prevalenci užití extáze v posledním 
roce ve věkové skupině 15-34 let. Mezi jednotlivými 
zeměmi jsou však určité rozdíly. V těch zemích, které 
hlásí vyšší než průměrnou míru užití extáze v posledním 
roce, dosáhla prevalence užívání této drogy mezi 15- až 
34 letými nejvyšších hodnot typicky v rozmezí 3 až 5 % 
někdy na počátku 21. století (Estonsko, Španělsko, 
Slovensko, Spojené království; viz obr. 8). Výjimkou je 
Česká republika, kde prevalence užití extáze v posledním 
roce dosáhla vrcholu v roce 2008 na úrovni 7,7 % a v roce 
2009 klesla na 2,8 %. V České republice neumožňují 
rozdíly v metodách průzkumu potvrzení posledních trendů.

Školní průzkumy naznačují, že mezi studenty ve věku 
15 až 16 let celkově došlo jen k malé změně v míře 
experimentování s extází. V letech 2003 až 2007 hlásila 
většina zemí v celoživotní prevalenci užívání extáze 
v této skupině nízké a neměnné trendy, zatímco sedm 

zemí vykázalo nárůst a tři pokles – při uplatnění prahové 
hodnoty dvou procentních bodů. Pokles prevalence užívání 
extáze možná naznačují studie provedené v prostředí 
zábavních podniků v Evropě. Studie návštěvníků „coffee 
shopů“ v Amsterodamu uvedla prudký pokles v prevalenci 
užití extáze v posledním měsíci, a to z 23 % v roce 2001 
na 6 % v roce 2009; studie také uvedla pokles v celoživotní 
prevalenci užívání amfetaminů, ze 63 % na 41 % za stejné 
období. Belgická studie prováděná pravidelně v nočních 
podnicích uvedla, že extáze již není druhou nejužívanější 
nelegální drogou. V předchozích průzkumech se prevalence 
užití extáze v posledním roce vždy pohybovala mezi 
15 a 20 %, ale v roce 2009 klesla na 10 %.

Léčbu kvůli problémům souvisejícím s extází vyhledá jen 
málo uživatelů. V roce 2009 uvedlo extázi jako primární 
drogu méně než 1 % (1 300) všech hlášených klientů 
nastupujících léčbu. S průměrným věkem 26 let patří 
klienti užívající extázi k nejmladším skupinám nastupujícím 
protidrogovou léčbu a poměr počtu mužů k počtu žen je 
tři až čtyři ku jedné. Klienti užívající extázi často uvádějí 

Tab. 7: Prevalence užívání extáze v obecné populaci – shrnutí údajů
Věková skupina Časový rámec užívání

Celoživotní V posledním roce

15–64 let

Odhad počtu uživatelů v Evropě 11 milionů 2,5 milionu

Evropský průměr 3,2 % 0,7 %

Rozpětí 0,3–8,3 % 0,1–1,6 %

Země s nejnižší prevalencí Rumunsko (0,3 %)
Řecko (0,4 %)
Malta (0,7 %))
Norsko (1,0 %)

Rumunsko, Švédsko (0,1 %)
Malta, Řecko (0,2 %)
Dánsko, Polsko, Norsko (0,3 %)

Země s nejvyšší prevalencí Spojené království (8,3 %)
Irsko (5,4 %)
Španělsko (4,9 %)
Lotyšsko (4,7 %)

Spojené království, Slovensko (1,6 %)
Lotyšsko (1,5 %)
Česká republika (1,4 %)

15–34 let

Odhad počtu uživatelů v Evropě 7,5 milionu 2 miliony

Evropský průměr 5,5 % 1,4 %

Rozpětí 0,6–12,7 % 0,2–3,2 %

Země s nejnižší prevalencí Rumunsko, Řecko (0,6 %)
Malta (1,4 %)
Polsko, Norsko (2,1 %)
Portugalsko (2,6 %)

Rumunsko, Švédsko (0,2 %)
Řecko (0,4 %)
Norsko (0,6 %)
Polsko (0,7 %)

Země s nejvyšší prevalencí Spojené království (12,7 %)
Česká republika (9,3 %)
Irsko (9,0 %)
Lotyšsko (8,5 %)

Spojené království (3,2 %)
Česká republika (2,8 %)
Slovensko, Lotyšsko, Nizozemsko (2,7 %)

Evropské odhady jsou vypočteny z odhadů národní prevalence vážené populací relevantní věkové skupiny v každé zemi. Pro získání odhadů celkového počtu uživatelů v Evropě 
je pro země s chybějícími údaji o prevalenci (které nepředstavují více než 3 % cílové populace) použit průměr EU. Populace použité jako základ: 15–64, 336 milionů; 15–34, 
132 milionů. Jelikož evropské odhady jsou založeny na průzkumech provedených v letech 2001 a 2009/10 (především 2004–2008), nevztahují se k jedinému roku. Zde shrnuté 
údaje jsou dostupné v části „Průzkumy v obecné populaci“ ve Statistickém věstníku 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gps
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Výroční zpráva za rok 2011: Stav drogové problematiky v Evropě

(71) Viz tab. TDI-5, TDI-8 a TDI-37 (část i), (část ii) a (část iii) ve Statistickém věstníku 2011.
(72) Viz tab. GPS-1 ve Statistickém věstníku 2011.
(73) Údaje ze studie ESPAD pro všechny země s výjimkou Španělska. Viz obr. EYE-3 (část v) ve Statistickém věstníku 2011.

souběžné užívání dalších látek, včetně alkoholu, kokainu 
a v menší míře konopí a amfetaminů (71).

Evropské studie uvádějí kombinované užívání extáze 
nebo amfetaminů s alkoholem. V devíti evropských zemích 
průzkumy v obecné populaci ukazují, že osoby často 
a intenzivně užívající alkohol uvádějí hodnoty prevalence 

užívání amfetaminů nebo extáze, které jsou mnohem vyšší 
než průměr v populaci (EMCDDA, 2009b). Podobně údaje 
školního průzkumu ESPAD pro 22 zemí ukazují, že 86 % 
15–16 letých studentů, kteří uvedli užití extáze v posledním 
měsíci, uvedlo rovněž, že požili při jedné příležitosti pět 
nebo více alkoholických nápojů (EMCDDA, 2009b).

Halucinogenní látky, GHB a ketamin

Mezi mladými dospělými (15–34 let) v Evropě se odhady 
celoživotní prevalence užívání LSD pohybují v rozmezí 
od nuly do 5,5 %. Pro užití v posledním roce se uvádí 
mnohem nižší prevalence (72). V několika málo zemích, 
které poskytly srovnatelné údaje, jsou většinou hlášeny 
vyšší hodnoty prevalence užívání halucinogenních hub 
než u LSD, a to jak v obecné populaci, tak mezi studenty. 
Odhady celoživotní prevalence užívání halucinogenních 
hub mezi mladými dospělými se pohybují od 0,3 % až po 
14,1 % a odhady prevalence užití v posledním roce jsou 
v rozmezí 0,2–5,9 %. Mezi studenty ve věku 15 až 16 let 
uvádí většina zemí odhady celoživotní prevalence užívání 
halucinogenních hub v rozmezí 1 až 4 %, přičemž vyšší 
úrovně hlásí Slovensko (5 %) a Česká republika (7 %) (73).

Odhady prevalence užívání GHB a ketaminu v dospělé 
populaci a ve školní populaci jsou mnohem nižší než 
odhady prevalence užívání kokainu a extáze. Užívání 
těchto látek však může být vyšší ve specifických skupinách, 
prostředích a zeměpisných oblastech. Cílené průzkumy, 
které odhady prevalence užívání těchto látek zjišťují, byly 
nedávno provedeny v Belgii, České republice, Nizozemsku 
a Spojeném království. Tyto studie uvádějí celoživotní 
prevalenci užívání GHB v rozmezí od 3,9 do 14,3 % 
a prevalenci užití v posledním měsíci až 4,6 %. Odhady 
prevalence užívání ketaminu ve stejných průzkumech se 
pohybují v rozmezí 2,9 až 62 % v případě celoživotní 
prevalence a 0,3 až 28 % pro užití v posledním měsíci. 
Mezi průzkumy a zeměmi existují výrazné rozdíly a hlášená 
vysoká prevalence užívání ketaminu se týká výhradně 
průzkumu mezi čtenáři hudebního časopisu ve Spojeném 
království v roce 2010 (Winstock, 2011). V tomto průzkumu 
jsou hodnoty prevalence užívání ketaminu mnohem vyšší než 
u GHB. Takto vysoká prevalence užívání ketaminu může být 
způsobena samovýběrem respondentů v průzkumu a jejich 
konkrétními profily užívání drog a postoji. Nizozemsko uvádí, 
že ketamin si získal určitou oblibu mezi tvůrci trendů na 
západě země, ale prevalence užití v posledním měsíci mezi 
návštěvníky velkých akcí v roce 2009 zůstává nižší (1,2 %) 
než u GHB (4,6 %). Mezi návštěvníky amsterodamských 
coffee shopů v roce 2009 se prevalence užití GHB 
v posledním měsíci rovnala prevalenci užití amfetaminu 

Obr. 8: Trendy v prevalenci užití v posledním roce pro 
amfetaminy (nahoře) a extázi (dole) mezi mladými dospělými 
(ve věku 15–34 let)
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Pozn.: Uvedeny jsou pouze údaje pro země s  nejméně třemi průzkumy 
v  období 1998 až 2009/10. Česká republika zkoumá důvody 
značné variability výsledků průzkumu, které zčásti zřejmě souvisí se 
změnami metod. Údaje jsou poskytnuty pro informaci, ke srovnáním 
je však třeba přistupovat obezřetně. Další informace viz obr. GPS-8 
a GPS-21 ve Statistickém věstníku 2011.

Zdroje: Národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox, převzato z průzkumů 
populace, zpráv nebo vědeckých článků.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab37a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab37b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab37c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyefig3e
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig21
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v posledním měsíci, a to na úrovni 1,5 %. Kvalitativní studie 
v Německu, Estonsku, Francii a Nizozemsku zdůrazňují 
vnímané vysoké riziko předávkování vedoucího k bezvědomí 
nebo kómatu, které je spojeno s užíváním GHB.

Ohledně užívání GHB a ketaminu nelze vymezit žádné 
celkové trendy z opakovaných průzkumů mezi návštěvníky 
akcí nebo v prostředí zábavních podniků a hlášené změny 
jsou ve většině případů malé. Studie v prostředí zábavních 
podniků v Belgii uvádí, že prevalence užití GHB a ketaminu 
v posledním měsíci se v letech 2008 až 2009 zvýšila 
ze 2 na 3 %. V České republice uvádějí studie provedené 
v prostředí nočních podniků, že prevalence užití GHB 
v posledním roce se zvýšila z 1,4 % v roce 2007 na 3,9 % 
v roce 2009 a užívání ketaminu za stejné období ze 2,2 na 
2,9 %. Mezi návštěvníky amsterodamských coffee shopů byly 
zaznamenány poklesy v prevalenci užití GHB v posledním 
měsíci ze 2,8 % v roce 2001 na 1,5 % v roce 2009. 
Trendy v Amsterodamu však nejsou pro zbytek Nizozemska 
reprezentativní. Také mezi respondenty průzkumu hudebního 
časopisu ve Spojeném království poklesla prevalence užití 
GHB v posledním měsíci z 1,7 % v roce 2009 na méně než 
1 % v roce 2010 a prevalence užívání ketaminu ve stejném 
období klesla z 32,4 % na 28 %.

Intervence v prostředí zábavních podniků
I přes vysokou míru užívání drog v prostředí zábavních 
podniků pouze 13 zemí hlásí provádění intervencí prevence 
nebo minimalizace škod v těchto prostředích. Hlášené 
intervence se nadále zaměřují na poskytování informací 
a poradenství. Toto zaměření je také patrné v intervencích 
zahrnutých do souboru nástrojů pro bezpečný noční život 
Healthy Nightlife Toolbox, což je internetová iniciativa 
financovaná EU, která má pomoci snižovat škody z užívání 
alkoholu a drog v prostředí nočních podniků. Projekt „Safer 
Nightlife“ (Bezpečnější noční život), který je další iniciativou 
financovanou EU v rámci programu „Demokracie, města 
a drogy II (2008–2011)“, má přesáhnout poskytování 
informací a zlepšit programy prevence pro noční život 
a školení odborných pracovníků.

Nedávný systematický přehled strategií minimalizace 
škod prováděných v prostředí zábavních podniků zjistil, 
že strategie jsou hodnoceny jen zřídka a jejich účinnost 
není vždy jasná (Akbar a kol., 2011). Přehled zjistil, 
že nejčastějším typem programu, který je k dispozici, 
byly intervence se zaměřením na vzdělávání personálu 
obsluhy v prostředí zábavních podniků. Tyto programy 
typicky zahrnují témata jako např. jak rozpoznat příznaky 
intoxikace a kdy a jak odmítnout zákazníka obsloužit. 
V rakouském projektu „taktisch klug“ (chytrá taktika) je 
pořadatelům akcí poskytována pomoc ve fázi přípravy 

a návštěvníkům akce je nabízeno poradenství, které jim má 
pomoci rozvíjet kritičtější přístup k psychoaktivním látkám 
a rizikovému chování. Modely zaměřené na prostředí 
obsahující více složek, které patří mezi programy se 
slibnějšími výsledky hodnocení, jsou hlášeny především 
v zemích na severu Evropy.

Studie v mezinárodních centrech nočního života ukazují, 
že tato prostředí mohou být spojena s náborem, eskalací 
a relapsem ve vztahu k užívání drog, a mohou hrát roli 
v mezinárodním šíření drogových kultur. Výzkum poukazuje 
na vysokou míru užívání drog a seznamování se s užíváním 
drog v některých letoviscích. Například studie mladých 
lidí (16–35 let) ze Španělska, Německa a Spojeného 
království, kteří navštívili ostrovy Ibiza a Mallorca, zjistila 
mezi národnostmi a mezi oběma letovisky významné 
rozdíly v užívání drog. Míra užívání drog byla zvláště 

Zdravotní důsledky užívání amfetaminů

Lékařské užívání amfetaminů je spojováno s řadou 
vedlejších účinků, včetně anorexie, nespavosti a bolestí 
hlavy. Nedovolené užívání amfetaminů je spojeno se širší 
škálou negativních důsledků (EMCDDA, 2010d), jako 
jsou krátkodobé negativní účinky (neklid, třes, úzkost, 
závratě); „propad“ nebo odeznívání účinků (deprese, 
poruchy spánku, sebevražedné chování); psychologické 
účinky a psychická onemocnění z dlouhodobého užívání 
(psychóza, sebevražedné chování, úzkost a násilné chování) 
a dále závislost s celou řadou abstinenčních symptomů.

Mnoho studií o zdravotních důsledcích užívání amfetaminů 
bylo provedeno v Austrálii a ve Spojených státech 
amerických, v zemích, kde je užívání metamfetaminu, 
především kouření krystalické formy metamfetaminu, 
významnou součástí problému drog. I když je užívání 
metamfetaminu v Evropě poměrně vzácné, tyto zdravotní 
účinky byly hlášeny také v Evropě. Zjištěno bylo rovněž 
poškození mozkových cév (riziko ischemické i hemoragické 
cévní mozkové příhody) a dále akutní a chronická 
kardiovaskulární patologie (akutní zvýšení tepové frekvence 
a krevního tlaku). Ty mohou v souvislosti s chronickým 
užíváním nebo již dříve existující kardiovaskulární patologií 
vyvolat závažné a potenciálně smrtelné následky (ischemie 
a infarkt myokardu). K dalším zdravotním účinkům patří 
neurotoxicita, zbrždění vývoje plodu v souvislosti s užíváním 
amfetaminu během těhotenství a zubní onemocnění.

Injekční užívání, přestože je mezi evropskými uživateli 
amfetaminů vzácné, zvyšuje riziko infekčních chorob 
(HIV a hepatitidy). Mezi uživateli metamfetaminu v České 
republice byla hlášena vysoká míra rizikového sexuálního 
chování, které znamená jejich větší zranitelnost vůči pohlavně 
přenosným infekcím. Studie v České republice, Lotyšsku 
a Nizozemsku ukázaly mezi závislými nebo chronickými 
uživateli amfetaminů zvýšenou úmrtnost. Odhad úmrtnosti 
spojené s amfetaminy je však komplikován užíváním více drog 
(zejména při souběžném užívání heroinu nebo kokainu).

http://www.hnt-info.eu
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vysoká u španělských a britských návštěvníků Ibizy a každý 
pátý britský návštěvník tam během dovolené zkusil alespoň 
jednu novou drogu (Bellis a kol., 2009).

Léčba

Problémové užívání amfetaminů

Možnosti léčby dostupné uživatelům amfetaminů 
v evropských zemích často vycházejí z národní historie 
a vzorců problémového užívání amfetaminů, které se mezi 
zeměmi značně liší. V zemích západní a jižní Evropy se 
systémy léčby specializují především na uspokojování 
potřeb uživatelů opioidů. I přes nízkou míru problémového 
užívání amfetaminů v těchto zemích může být pro tyto 
uživatele, zejména pro sociálně více integrované uživatele 
amfetaminu, nedostatek specializovaných služeb překážkou 
v přístupu k léčbě (EMCDDA, 2010d). V těch zemích 
severní a střední Evropy, které mají dlouhou historii léčby 
užívání amfetaminů, jsou některé programy upraveny 
na míru potřebám uživatelů amfetaminů. V zemích 
střední a východní Evropy, kde je významné problémové 
užívání amfetaminů novějším jevem, jsou systémy léčby 
primárně zaměřeny na problémové uživatele opioidů a na 
potřeby uživatelů amfetaminů reagují pomalu. Průzkum 
národních odborníků v roce 2008 zjistil, že dostupnost 
specializovaných léčebných programů pro uživatele 
amfetaminu, kteří léčbu aktivně vyhledávají, hlásí méně než 
polovina evropských zemí.

Psychosociální péče poskytovaná v ambulantních 
zařízeních protidrogových služeb je nejčastější formou 
léčby uživatelů amfetaminů. Problémovější uživatelé, 
například ti, jejichž závislost na amfetaminech je 
komplikována souběžnými psychickými onemocněními, 
mohou být léčeni v lůžkových zařízeních protidrogových 
služeb, na psychiatrických klinikách nebo v nemocnicích. 
V Evropě jsou farmaceutické přípravky jako antidepresiva, 
sedativa a antipsychotika podávány k léčbě abstinenčních 
symptomů na začátku detoxifikace, která je obvykle 
poskytována ve specializovaných psychiatrických lůžkových 
zařízeních. V případě přetrvávajících psychopatologií 
v důsledku chronického užívání amfetaminů bývá někdy 
předepisována dlouhodobější léčba antipsychotiky. 
Evropští odborní pracovníci uvádějí, že psychické 
problémy, které mívají problémoví uživatelé amfetaminů, 
je obtížné v léčebném kontextu zvládnout. V Maďarsku 
zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví na začátku roku 
2008 první profesionální protokol týkající se léčby 
uživatelů amfetaminů. Protokol se týká diagnózy, určené 
struktury asistované a abstinenční léčby, dalších terapií 
a resocializace.

Studie o léčbě závislosti na amfetaminech

Přestože v České republice a Spojeném království je 
hlášeno určité omezené předepisování substituční léčby, 
v současné době nejsou dostupné žádné důkazy, které 
by svědčily o účinnosti tohoto přístupu. Kliničtí lékaři však 
aktivně zkoumají možnosti farmakologické terapie, které 
by mohly být při léčbě závislosti na amfetaminu užitečné. 
Stimulant centrální nervové soustavy dextroamfetamin 
vykazoval při zkouškách u pacientů užívajících 
metamfetamin kladné výsledky z hlediska snižování 
míry bažení a abstinenčních symptomů a udržení klientů 
v léčbě, ve srovnání s placebem však nesnižoval užívání 
metamfetaminu (Galloway a kol., 2011; Longo a kol., 
2010). Studie ověřující účinek modafinilu, léku používaného 
k potlačení ospalosti, u osob závislých na metamfetaminu 
zjistila možná zlepšení v pracovní paměti (Kalechstein 
a kol., 2010), ale žádný rozdíl ve srovnání s placebem 
v míře užívání drog, udržení v léčbě, míře deprese nebo 
bažení (Heinzerling a kol., 2010).

Antidepresivum bupropion, použité na podporu odvykání 
kouření, bylo vyzkoušeno v pilotní studii s malou skupinou 
mužů závislých na metamfetaminu, kteří provozují 
homosexuální styk (Elkashef a kol., 2008.); pro potvrzení 
zjištěných kladných výsledků je nutná robustnější studie. 
Další pilotní studie, jejímž cílem bylo zvládání příznaků 
hyperaktivity s poruchou pozornosti u problémových 
uživatelů amfetaminu, kombinovala podávání metylfenidátu 
s prodlouženým uvolňováním a nácvik dovedností jednou 
týdně, ale oproti skupině s placebem nebyl zjištěn žádný 
rozdíl (Konstenius a kol., 2010).

V této oblasti je registrována řada probíhajících 
studií, včetně studií naltrexonu s prodlouženým 
uvolňováním při závislosti na amfetaminu a studií 
angatonisty monoaminových receptorů, ACE inhibitoru, 
N-acetylcysteinu, rivastigminu a vareniklinu při závislosti na 
metamfetaminu.

Na psychologické a behaviorální intervence 
u problémového užívání metamfetaminu se zaměřuje malý 
počet studií. Australská studie se pokusila porovnat dva 
psychologické přístupy léčby užívání metamfetaminu, ale 
počet účastníků, kteří léčbu nedokončili, byl příliš vysoký 
na to, aby bylo možné získat významné výsledky (Smout 
a kol., 2010). Probíhající studie registrované v této oblasti 
se zabývají vlivem motivačních rozhovorů a nácviku 
kognitivně-behaviorálních dovedností na závislost na 
metamfetaminu.

Závislost na GHB a její léčba

Závislost na kyselině gamahydroxymáselné (GHB) je 
uznávána jako klinické onemocnění s potenciálně těžkým 
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abstinenčním syndromem v případě náhlého vysazení 
drogy po pravidelném či chronickém užívání. Je prokázáno, 
že u rekreačních uživatelů může nastat fyzická závislost, 
a byly dokumentovány případy abstinenčních symptomů při 
odnětí GHB a jejích prekurzorů. Závislost na GHB byla také 
hlášena u bývalých alkoholiků (Richter a kol., 2009).

Dostupné studie se zaměřují především na popis 
syndromu odnětí GHB a souvisejících komplikací, které 
může být v náhlých případech obtížné rozpoznat (van 
Noorden a kol., 2009). K těmto příznakům může patřit 
neklid, záchvaty úzkosti, nespavost, pocení, tachykardie 
a hypertenze. U pacientů s abstinenčními symptomy také 
může nastat psychóza a delirium. Mírné abstinenční 

symptomy lze zvládat v ambulantních zařízeních, jinak 
je doporučen dohled v lůžkovém zařízení. Dosud nebyly 
vytvořeny žádné standardní protokoly navržené pro léčbu 
syndromu odnětí GHB.

Léky nejčastěji používanými k léčbě akutních problémů 
spojených s užíváním GHB jsou benzodiazepiny 
a barbituráty. Ve Spojených státech amerických probíhá 
malá studie, která má porovnat lorazepam (benzodiazepin) 
s pentobarbitalem (barbiturát) ke snížení subjektivních 
abstinenčních symptomů u osob závislých na GHB. 
V Nizozemsku se v současné době provádí výzkum s cílem 
vytvořit pokyny pro léčbu závislosti na GHB, které by byly 
založeny na důkazech.
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Úvod

Kokain zůstává druhou nejčastěji užívanou nelegální drogou 
v Evropě, i když prevalence a trendy se mezi zeměmi 
značně liší. Vysoká míra užívání kokainu je pozorována 
pouze v malém počtu většinou západoevropských zemí, 
zatímco jinde je užívání této drogy stále omezené. Mezi 
uživateli kokainu je také značná různorodost, patří k nim 
příležitostní uživatelé a lépe sociálně integrovaní pravidelní 
uživatelé, kteří běžně šňupají kokainový prášek, a více 
marginalizovaní a často závislí uživatelé, kteří kokain užívají 
injekčně nebo užívají crack.

Nabídka a dostupnost

Výroba a obchodování

Pěstování keřů koky, zdroje kokainu, je nadále soustředěno 
do tří andských zemí, Kolumbie, Peru a Bolívie. Úřad 

OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC, 2011) odhadl, 
že výměra plochy, na níž se pěstují keře koky, v roce 
2010 činila 149 000 hektarů, což je oproti odhadu 
158 000 hektarů v roce 2009 pokles o 6 %. Tento pokles 
byl do značné míry připisován snížení výměry ploch pro 
pěstování koky v Kolumbii, které bylo částečně vyváženo 
zvýšením výměry v Peru a Bolívii. Celkovou výměru 
149 000 hektarů keřů koky lze vyjádřit v potenciální výrobě 
jako 786 až 1 054 tun čistého kokainu, oproti odhadovaným 
842 až 1 111 tunám v roce 2009 (UNODC, 2011).

Převážná část procesu přeměny listů koky na hydrochlorid 
kokainu se odehrává v Kolumbii, Peru a v Bolívii, i když může 
probíhat také v dalších zemích. Význam Kolumbie v produkci 
kokainu dokládají informace o zlikvidovaných laboratořích 
a záchytech permanganátu draselného, což je chemické 
činidlo používané při syntéze hydrochloridu kokainu. V roce 
2009 bylo v Kolumbii zlikvidováno 2 900 kokainových 
laboratoří (UNODC, 2011) a celkem 23 tun permanganátu 
draselného (90 % celosvětových záchytů) (INCB, 2011a).

Tab. 8: Výroba, záchyty, cena a čistota kokainu a cracku

Práškový kokain (hydrochlorid) Crack (kokainová báze) (1)

Odhad celosvětové produkce (v tunách) 786–1 054 není k dispozici

Celosvětově zadržené množství (v tunách) 732 (2) není k dispozici

Zadržené množství (v tunách)
EU a Norsko 
(včetně Chorvatska a Turecka) (3)

 
49 

(49)

 
0,09 

(0,09)

Počet záchytů 
EU a Norsko 
(včetně Chorvatska a Turecka)

 
98 500 

(99 000)

 
7 500 

(7 500)

Průměrná spotřebitelská cena (EUR za gram)
Rozpětí
(Mezikvartilové rozpětí) (4)

 
45–104 

(50,2–78,2)

 
55–70

Průměrná čistota (%)
Rozpětí
(Mezikvartilové rozpětí) (4)

 
18–51 

(25,0–38,7)

 
6–75

(1) Protože soubor zemí poskytujících informace je malý, je třeba interpretovat údaje obezřetně.
(2) Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) odhaduje, že toto číslo odpovídá 431–562 tunám čistého kokainu.
(3) Celkové množství kokainu zadrženého v roce 2009 je pravděpodobně podhodnocené, především kvůli nedostatku nových údajů z Nizozemska, které do roku 2007 

hlásilo relativně velké záchyty. Vzhledem k absenci údajů za rok 2008 a 2009 nelze hodnoty z Nizozemska do evropských odhadů za rok 2009 zahrnout.
(4) Interval, v němž se nachází prostředních 50 % hodnot hlášených dat.
Pozn.: Všechny údaje jsou za rok 2009; není k dispozici – údaje nejsou dostupné.
Zdroje: Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) (2011) pro celosvětové hodnoty, národní kontaktní místa sítě Reitox pro evropské údaje.
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(74) Viz tab. SZR-9 a SZR-10 ve Statistickém věstníku 2011.
(75) Údaje o čistotě a ceně viz tab. PPP-3 a PPP-7 ve Statistickém věstníku 2011.
(76) Viz obr. PPP-2 ve Statistickém věstníku 2011.

Zásilky kokainu do Evropy podle všeho procházejí většinou 
zemí Jižní a Střední Ameriky, především však Argentinou, 
Brazílií, Ekvádorem, Venezuelou a Mexikem. Pro přepravu 
drogy do Evropy se často využívají také karibské ostrovy. 
V posledních letech byly zjištěny alternativní trasy přes 
západní Afriku (EMCDDA a Europol, 2010). Přestože 
v záchytech kokainu přepravovaného přes západní Afriku 
byl od roku 2007 hlášen „zásadní pokles“ (UNODC, 
2011), je pravděpodobné, že regionem nadále procházejí 
významná množství drogy (EMCDDA a Europol, 2010).

Hlavními vstupními body při přepravě kokainu do Evropy 
jsou podle všeho Španělsko, Nizozemsko a Portugalsko 
a do určité míry Belgie. Jako důležité tranzitní nebo cílové 
země uvnitř Evropy bývají často uváděny Německo, Francie 
a Spojené království. Spojené království odhaduje, že do 
země je každý rok dovezeno 25–30 tun kokainu. Nedávné 
zprávy také nasvědčují tomu, že pašování kokainu se 
možná rozšiřuje na východ (EMCDDA a Europol, 2010; 
INCB, 2011b). Souhrnný číselný údaj za dvanáct zemí 
střední a východní Evropy ukazuje nárůst počtu záchytů 
kokainu z 666 případů v roce 2004 na 1 232 v roce 2009, 
ty však stále představují jen asi 1 % z celé Evropy. Množství 
kokainu zachyceného v této oblasti se v letech 2008 
až 2009 více než zdvojnásobilo, především v důsledku 
rekordních záchytů v Bulharsku (0,23 tuny) a Rumunsku 
(1,3 tuny), dvou zemích ležících na tzv. balkánské cestě, 
obvykle spojované s pašováním heroinu.

Záchyty drogy

Kokain je nejčastěji pašovanou drogou na světě po 
rostlinném konopí a konopné pryskyřici. V roce 2009 
zůstaly celosvětové záchyty kokainu do velké míry stabilní 
na úrovni asi 732 tun (tab. 8) (UNODC, 2011). Největší 
zachycené množství nadále hlásí Jižní Amerika, kde bylo 
zabaveno 60 % celosvětového objemu, následuje Severní 
Amerika s 18 % a Evropa s 8 % (UNODC, 2011).

Počet záchytů kokainu posledních 20 let v Evropě stoupá, 
výrazněji pak od roku 2004, přičemž v roce 2009 dosáhl 
odhadem 99 000 případů. Celkové zadržené množství 
dosáhlo maxima v roce 2006 a poté pokleslo na polovinu 
na odhadovaných 49 tun v roce 2009. Tento propad je 
do značné míry přičítán poklesům množství zachycených 
ve Španělsku a Portugalsku (74), ačkoli není jasné, do jaké 
míry to lze vysvětlit změnami tras nebo způsobů pašování, 
nebo změnami v prioritách při prosazování právních 
předpisů. V roce 2009 bylo Španělsko nadále zemí, která 
hlásila jak nejvyšší počet záchytů kokainu, tak největší 
zachycená množství této drogy v Evropě, v obou případech 
asi polovinu z celku. Toto hodnocení je však předběžné, 

protože nejsou k dispozici nejnovější údaje z Nizozemska. 
V roce 2007, za který jsou údaje naposledy dostupné, 
hlásilo Nizozemsko zadržení přibližně 10 tun kokainu.

Čistota a cena

Průměrná čistota testovaných vzorků kokainu se v roce 
2009 v polovině zemí poskytujících údaje pohybovala 
v rozmezí 25 až 43 %. Nejnižší hodnoty hlásilo Dánsko 
(pouze spotřebitelský trh, 18 %) a Spojené království 
(Anglie a Wales, 20 %) a nejvyšší hodnoty Belgie (51 %) 
a Španělsko a Nizozemsko (49 %) (75). Dostatečné údaje 
pro analýzu trendů čistoty kokainu za období 2004–2009 
poskytlo dvaadvacet zemí, přičemž devatenáct z nich 
hlásilo pokles, dvě stabilní situaci (Německo, Slovensko), 
a Portugalsko zaznamenalo nárůst. Celkově čistota kokainu 
v Evropské unii v období 2004–2009 poklesla odhadem 
průměrně o 20 % (76).

Průměrná spotřebitelská cena kokainu se ve většině zemí 
poskytujících údaje za rok 2009 pohybovala mezi 50 
a 80 EUR za gram. Nejnižší průměrnou cenu (45 EUR) 
uvedlo Spojené království, zatímco nejvyšší (104 EUR) 
hlásilo Lucembursko. Téměř všechny země, které poskytly 

Velkoobchodní a spotřebitelské ceny drog: 
kokain

Velkoobchodní ceny drog jsou ceny hrazené za velká 
množství, která budou distribuována v rámci země, zatímco 
spotřebitelské ceny jsou ty, které platí uživatel drog. Jejich 
porovnáním lze získat odhad maximálních ziskových 
marží obchodníků s drogami, jaké mohou získat na 
spotřebitelském trhu.

Nedávné údaje shromážděné centrem EMCDDA 
ze 14 evropských zemí ukazují, že v roce 2008 lze 
velkoobchodní cenu za zásilku jednoho kilogramu kokainu 
odhadovat na částku 31 000 až 58 000 EUR, přičemž 
většina zemí hlásila hodnoty ve výši přibližně 35 000 EUR. 
Při hlášení byla průměrná čistota těchto zásilek téměř 70 %.

V roce 2008 se spotřebitelské ceny kokainu v těchto zemích 
pohybovaly v rozmezí od 50 000 EUR do 80 000 EUR za 
ekvivalent jednoho kilogramu kokainu, a byly tak o 25 až 
83 % vyšší než velkoobchodní ceny. Čistota klesala 
s přechodem z velkoobchodního na spotřebitelský trh, 
kde byla podle hlášení v průměru mezi 13 a 60 % podle 
dané země. Pro přesný odhad cenových rozdílů mezi 
velkoobchodní a spotřebitelskou úrovní upravených podle 
čistoty jsou však nezbytné další údaje.

Přehled metod a dostupnosti údajů v Evropě je k dispozici 
ve zprávě EMCDDA o pilotní studii velkoobchodních cen 
drog zveřejněné v roce 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szrtab9
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szrtab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pppfig2
http://www.emcdda.europa.eu/publications/thematic-papers/wholesale-prices
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(77) Viz obr. PPP-1 ve Statistickém věstníku 2011.

dostatečné údaje pro porovnání, hlásily v letech 2004 až 
2009 stabilizaci nebo pokles spotřebitelské ceny kokainu. 
V období 2004–2009 klesla spotřebitelská cena kokainu 
v Evropské unii odhadem průměrně o 21 % (77).

Prevalence a vzorce užívání

Užívání kokainu v obecné populaci

Kokain je po konopí druhou drogou, kterou Evropané 
zkoušejí nejvíce, ačkoli jeho užívání je koncentrováno 
do malého počtu zemí s vysokou prevalencí, z nichž 
některé mají velké počty obyvatel. Podle odhadů kokain 
alespoň jednou za život užilo asi 14,5 milionu Evropanů, 
v průměru 4,3 % dospělých ve věku 15–64 let (shrnutí 
údajů viz tab. 9). Národní údaje se pohybují od 0,1 do 
10,2 %, přičemž polovina z 24 zemí poskytujících údaje, 
včetně většiny zemí střední a východní Evropy, hlásí nízkou 
celoživotní prevalenci užívání (0,5–2,5 %).

Odhaduje se, že v posledním roce užily tuto drogu asi 
4 miliony Evropanů (v průměru 1,2 %). Nedávné národní 
průzkumy hlásí odhady prevalence užití v posledním roce 
v rozmezí nula až 2,7 %. Odhad prevalence užití kokainu 
v posledním měsíci představuje v Evropě asi 0,5 % dospělé 
populace neboli asi 1,5 milionu lidí.

Prevalenci užití kokainu v posledním roce nad evropským 
průměrem hlásí Irsko, Španělsko, Itálie, Kypr a Spojené 
království. Ve všech těchto zemích údaje o prevalenci užití 
v posledním roce ukazují, že kokain je nejběžněji užívanou 
nelegální stimulační drogou.

Užívání kokainu mezi mladými dospělými

Podle odhadů užilo kokain alespoň jednou v životě 
8 milionů mladých dospělých v Evropě (15–34 let) neboli 
v průměru 5,9 %. Národní údaje se pohybují od 0,1 po 
13,6 %. Evropský průměr užití kokainu v posledním roce 
se u této věkové skupiny odhaduje na 2,1 % (asi 3 miliony) 
a užití v posledním měsíci na 0,8 % (1 milion).

Tab. 9: Prevalence užívání kokainu v obecné populaci – shrnutí údajů
Věková skupina Časový rámec užívání

Celoživotní V posledním roce V posledním měsíci

15–64 let

Odhad počtu uživatelů v Evropě 14,5 milionu 4 miliony 1,5 milionu

Evropský průměr 4,3 % 1,2 % 0,5 %

Rozpětí 0,1–10,2 % 0,0–2,7 % 0,0–1,3 %

Země s nejnižší prevalencí Rumunsko (0,1 %)
Malta (0,4 %)
Litva (0,5 %)
Řecko (0,7 %)

Rumunsko (0,0 %)
Řecko (0,1 %)
Maďarsko, Polsko, Litva (0,2 %)
Malta (0,3 %)

Rumunsko, Řecko (0,0 %)
Česká republika, Malta, 
Švédsko, Polsko, Litva, Estonsko, 
Finsko (0,1 %)

Země s nejvyšší prevalencí Španělsko (10,2 %)
Spojené království (8,8 %)
Itálie (7,0 %)
Irsko (5,3 %)

Španělsko (2,7 %)
Spojené království (2,5 %)
Itálie (2,1 %)
Irsko (1,7 %)

Španělsko (1,3 %)
Spojené království (1,1 %)
Kypr, Itálie (0,7 %)
Rakousko (0,6 %)

15–34 let

Odhad počtu uživatelů v Evropě 8 milionů 3 miliony 1 milion

Evropský průměr 5,9 % 2,1 % 0,8 %

Rozpětí 0,1–13,6 % 0,1–4,8 % 0,0–2,1 %

Země s nejnižší prevalencí Rumunsko (0,1 %)
Litva (0,7 %)
Malta (0,9 %)
Řecko (1,0 %)

Rumunsko (0,1 %)
Řecko (0,2 %)
Polsko, Litva (0,3 %)
Maďarsko (0,4 %)

Rumunsko (0,0 %)
Řecko, Polsko, Litva, Norsko (0,1 %)
Česká republika, Maďarsko, 
Estonsko (0,2 %)

Země s nejvyšší prevalencí Španělsko (13,6 %)
Spojené království (13,4 %)
Dánsko (8,9 %)
Irsko (8,2 %)

Spojené království (4,8 %)
Španělsko (4,4 %)
Irsko (3,1 %)
Itálie (2,9 %)

Spojené království (2,1 %)
Španělsko (2,0 %)
Kypr (1,3 %)
Itálie (1,1 %)

Evropské odhady jsou vypočteny z odhadů národní prevalence vážené populací relevantní věkové skupiny v každé zemi. Pro získání odhadů celkového počtu uživatelů v Evropě 
je pro země s chybějícími údaji o prevalenci (které nepředstavují více než 3 % cílové populace) použit průměr EU. Populace použité jako základ: 15–64, 336 milionů; 15–34, 
132 milionů. Jelikož evropské odhady jsou založeny na průzkumech provedených v letech 2001 a 2009/10 (především 2004–2008), nevztahují se k jedinému roku. Zde shrnuté 
údaje jsou dostupné v části „Průzkumy v obecné populaci“ ve Statistickém věstníku 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pppfig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gps
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Užívání je zvlášť vysoké u mladých mužů (15–34 let), 
přičemž Dánsko, Španělsko, Irsko, Itálie a Spojené 
království uvádějí prevalenci užití kokainu v posledním roce 
mezi 4 a 6,7 % (78). Třináct ze zemí poskytujících údaje 
uvádí poměr mezi počtem mužů a žen v prevalenci užití 
kokainu v posledním roce u mladých dospělých nejméně 
dva ku jedné (79).

Mezinárodní srovnání

Celkově je prevalence užití kokainu v posledním roce 
nižší u mladých dospělých v Evropě (2,1 %) než u jejich 
protějšků v Austrálii (3,4 % u 14–39letých), Kanadě (3,3 %) 
a ve Spojených státech amerických (4,1 % u 16–34letých). 
Španělsko (4,4 %) a Spojené království (4,8 %) však 
uvádí vyšší číselné údaje (obr. 9). Je důležité poznamenat, 
že malé rozdíly mezi jednotlivými zeměmi je třeba 
interpretovat obezřetně.

Užívání kokainu mezi studenty

Celoživotní prevalence užívání kokainu u 15–16letých 
studentů v nejnovějších dostupných průzkumech je 1–2 % 

ve více než polovině z 29 států poskytujících údaje. Většina 
ostatních zemí hlásí prevalenci 3–4 %, přičemž Francie 
a Spojené království hlásí 5 %. Tam, kde jsou dostupné 
údaje pro starší studenty (17–18leté), je celoživotní 
prevalence užívání kokainu obecně vyšší, přičemž ve 
Španělsku dosahuje 8 % (80).

Trendy v užívání kokainu

Trendy v užívání kokainu v Evropě vykazují různé vzorce. 
Ve Španělsku a Spojeném království, dvou zemích s nejvyšší 
prevalencí, užívání kokainu koncem 90. let 20. století 
značně vzrostlo, aby následně přešlo do stabilnějšího, 
třebaže i nadále stoupajícího trendu. Ve čtyřech dalších 
zemích (Dánsko, Irsko, Itálie, Kypr) byla rostoucí prevalence 
méně výrazná a došlo k ní o něco později. Všechny tyto 
země hlásily prevalenci užití kokainu v posledním roce 
mezi mladými dospělými (15–34 let) nad průměrem EU 
ve výši 2,1 % (obr. 9). Čtyři z těchto šesti zemí uvedly 
za posledních deset let celkový nárůst, i když ve svém 
posledním průzkumu zaznamenaly pokles (Dánsko, 
Španělsko, Itálie, Spojené království), což odráží trend 
v Kanadě a Spojených státech amerických (obr. 10). 

(78) Viz obr. GPS-13 ve Statistickém věstníku 2011.
(79) Viz tab. GPS-5 (část iii) a (část iv) ve Statistickém věstníku 2011.
(80) Viz tab. EYE-10 asž EYE-30 ve Statistickém věstníku 2011.

Obr. 9: Prevalence užití kokainu v posledním roce mezi mladými dospělými (15–34 let) v Evropě, Austrálii, Kanadě a USA
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Pozn.: Údaje jsou z posledního dostupného průzkumu v každé zemi. Průměrná prevalence v Evropě byla vypočtena jako průměr národních prevalencí vážených podle 
velikosti národní populace 15–34letých (2007, převzato z Eurostatu). Údaje ze Spojených států a Austrálie byly přepočteny z původních výsledků průzkumu 
pro věkové pásmo 16–34, resp. 14–39 let. Údaje z Austrálie se vztahují k roku 2007, údaje z Kanady a USA k roku 2009. Další informace viz obr. GPS-20 ve 
Statistickém věstníku 2011.

Zdroje: Národní kontaktní místa sítě Reitox, AIHW (2008), CADUMS (2010), SAMHSA (2010).

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig13
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab5c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab5d
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eye/tables
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig20
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Další dvě země hlásí v posledních průzkumech nárůst: 
Irsko, z 2,0 % v roce 2003 na 3,1 % v roce 2007; a Kypr, 
z 0,7 % v roce 2006 na 2,2 % v roce 2009.

V sedmnácti dalších zemích s opakovanými průzkumy 
je užívání kokainu relativně nízké a ve většině případů 
stabilní. Možnými výjimkami jsou Bulharsko a Švédsko, 
které hlásily známky nárůstu, a Norsko, kde je trend podle 
všeho sestupný. Je však třeba mít na paměti, že malé změny 
při nízké prevalenci musí být interpretovány obezřetně. 
V Bulharsku vzrostlo užití kokainu v posledním roce mezi 
mladými dospělými z 0,7 % v roce 2005 na 1,5 % v roce 
2008 a ve Švédsku z nuly v roce 2000 na 1,2 % v roce 
2008 (81). Norsko hlásilo pokles z 1,8 % v roce 2004 na 
0,8 % v roce 2009.

Ze čtyř zemí, které v letech 2009–2010 prováděly národní 
školní průzkumy (Itálie, Slovensko, Švédsko, Spojené 
království), hlásilo pouze Slovensko změnu (snížení) o více 
než jeden procentní bod v celoživotní prevalenci užívání 
kokainu mezi studenty ve věku 15 až 16 let. Nedávná 
studie mezi staršími studenty v Německu zjistila, že podíl 
studentů ve věku 15 až 18 let ve Frankfurtu nad Mohanem, 
kteří uváděli, že někdy v životě užili kokain, se v roce 2008 
mírně zvýšil na 6 % a v roce 2009 poklesl na 3 %.

Cenný náhled na chování mladých lidí z hlediska užívání 
drog v prostředí taneční hudby a dalších zábavních 
podniků mohou poskytnout cílené průzkumy. Přestože tyto 
průzkumy všeobecně uvádějí relativně vysokou prevalenci 
užívání kokainu, nedávné studie v některých evropských 
zemích hlásí pokles. Například studie mezi návštěvníky 
coffee shopů v Amsterodamu uvedla pokles celoživotní 
prevalence užívání kokainu z 52 % v roce 2001 na 34 % 
v roce 2009 a pokles prevalence užití v posledním měsíci 
z 19 na 5 % za stejné období (82). V Nizozemsku dále 
kvalitativní monitorovací studie trendu konstatovala, že ve 
srovnání s předchozími generacemi 20–24letých se lidé 
v tomto věku nyní méně zajímají o užívání kokainu. Belgická 
studie prováděná pravidelně v nočních podnicích od roku 
2003 hlásila v období 2003–2007 nárůst prevalence užití 
kokainu v posledním roce z 11 % na 17 %, po němž ve 
studii z roku 2009 následoval pokles na 13 %. Podobná 
studie v České republice hlásí nárůst celoživotní prevalence 
užívání kokainu z 19 % v roce 2007 na 23 % v roce 2009. 
Tato zjištění je však třeba potvrdit dalšími soubory dat.

Vzorce užívání kokainu

Průzkumy ukazují, že v prostředí zábavních podniků je 
užívání kokainu silně spjato s konzumací alkoholu. Údaje 
z průzkumů v běžné populaci v devíti zemích ukazují, že 
prevalence užívání kokainu je dvakrát až devětkrát vyšší 
u uživatelů alkoholu s intenzivním epizodickým pitím (83) 
než v běžné populaci (EMCDDA, 2009b). Průzkumy také 
ukázaly, že užívání kokainu je spojeno s užíváním dalších 
nelegálních drog. Například analýza údajů z průzkumu 
kriminality v Británii za rok 2009/10 zjistila, že 89 % 
dospělých (16 až 59 let), kteří v posledním roce užili 
práškový kokain, užilo také další drogy, oproti pouze 42 % 
uživatelů konopí (Hoare a Moon, 2010).

V některých evropských zemích užije značný počet lidí 
kokain experimentálně pouze jednou nebo dvakrát (Van 
der Poel a kol., 2009). Mezi pravidelnějšími uživateli 
kokainu lze rozlišit dvě široké skupiny. První skupinu tvoří 
sociálně více integrovaní uživatelé, kteří mají tendenci 
užívat kokain o víkendech, na večírcích nebo při jiných 
zvláštních příležitostech, někdy ve velkých množstvích. 
Mnoho z těchto uživatelů uvádí, že užívání kokainu zvládá 
stanovením pravidel, například co do množství, četnosti 
nebo kontextu užívání (Reynaud-Maurupt a Hoareau, 
2010). Někteří z nich mohou mít zdravotní problémy 
související s užíváním kokainu nebo se u nich rozvinou 
nutkavé vzorce užívání, které vyžadují léčbu. Studie však 
nasvědčují tomu, že značný podíl osob, které mají problémy 

(81) Viz obr. GPS-14 (část i) ve Statistickém věstníku 2011.
(82) Je třeba poznamenat, že trendy v Amsterodamu nevypovídají o trendech v celém Nizozemsku.
(83) Intenzivní epizodické pití, známé též jako kvartální pití, je zde definováno jako konzumace šesti nebo více sklenic alkoholického nápoje při jedné 

příležitosti nejméně jednou týdně během posledního roku.

Obr. 10: Trendy v prevalenci užití kokainu v posledním roce 
mezi mladými dospělými v šesti členských státech s nejvyššími 
hodnotami, Austrálii, Kanadě a USA
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Pozn.: Další informace viz obr. GPS-14 (část ii) ve Statistickém věstníku 2011.
Zdroje: Národní kontaktní místa sítě Reitox, AIHW (2008), CADUMS (2010), 

SAMHSA (2010).

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig14a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig14b
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související s kokainem, se vyléčí, aniž jsou oficiálně léčeny 
(Cunningham, 2000; Toneatto a kol., 1999).

Druhá skupina zahrnuje intenzivní uživatele kokainu 
a cracku, kteří patří do sociálně více marginalizovaných 
nebo znevýhodněných skupin, a může zahrnovat bývalé 
nebo současné uživatele opioidů, kteří užívají crack nebo 
užívají kokain injekčně (Prinzleve a kol., 2004).

Zdravotní důsledky užívání kokainu
Zdravotní důsledky užívání kokainu jsou pravděpodobně 
podceňovány. Může tomu tak být z důvodu často 
nespecifické nebo chronické povahy patologií typicky 
vznikajících při dlouhodobém užívání kokainu (viz 
kapitola 7). Pravidelné užívání, včetně šňupání, může být 
spojeno s kardiovaskulárními, neurologickými a psychickými 
problémy a s rizikem úrazů a přenosu infekčních chorob 
při nechráněném sexu (Brugal a kol., 2009) a případně 
při sdílení trubičky (Aaron a kol., 2008), o čemž se podle 
všeho množí důkazy (Caiaffa a kol., 2011). Studie v zemích 
s vysokou mírou užívání nasvědčují tomu, že značný 
podíl srdečních chorob u mladých lidí může souviset 
s užíváním kokainu (Qureshi a kol., 2001). Například 
ve Španělsku užívání kokainu podle všeho figurovalo ve 
významném procentu urgentních příjmů v nemocnicích 
a nedávná španělská studie uvedla, že 3 % náhlých úmrtí 
souvisí s kokainem (Lucena a kol., 2010). Zvýšení míry 
užívání v Dánsku se časově shodovalo s rostoucími počty 
urgentních příjmů souvisejících s kokainem, které vzrostly 
z 50 případů v roce 1999 na téměř 150 v roce 2009.

Injekční užívání kokainu a užívání cracku je spojeno 
s největšími zdravotními riziky mezi uživateli kokainu, včetně 
kardiovaskulárních příhod a problémů duševního zdraví. 
Ty jsou obvykle ještě zhoršovány sociální marginalizací 
a riziky souvisejícími s injekční aplikací, včetně přenosu 
infekčních chorob a předávkování (EMCDDA, 2007a).

Problémové užívání kokainu a žádosti 
o léčbu
Jako problémové uživatele kokainu definuje centrum 
EMCDDA ty, kdo jej užívají po dlouhá časová období, a ty, 
kdo látku užívají injekčně. Odhady velikosti této populace 
udávají přibližný počet osob, které potenciálně potřebují 
léčbu. Více sociálně integrovaní problémoví uživatelé 
kokainu bývají v odhadech obecně podhodnoceni.

Národní odhady počtu problémových uživatelů kokainu 
jsou dostupné pouze pro Itálii, kde byl počet v roce 2009 
odhadován na 178 000 (4,3 až 4,7 na 1 000 osob ve 
věku 15–64 let) (84). Údaje o trendu problémového užívání 

kokainu a další zdroje dat (např. nástupy léčby) ukazují na 
postupný nárůst problémového užívání kokainu v Itálii.

Užívání cracku je mezi sociálně integrovanými uživateli 
kokainu neobvyklé a dochází k němu hlavně mezi 
marginalizovanými znevýhodněnými skupinami, jako jsou 
sexuální pracovnice a problémoví uživatelé opioidů, a je 
ve velké míře městským jevem (Prinzleve a kol., 2004; 
Connolly a kol., 2008). V Londýně je užívání cracku 
považováno za hlavní součást problému drog ve městě. 
Regionální odhady užívání cracku jsou k dispozici pouze 
pro Anglii (Spojené království), kde bylo v roce 2008/09 
podle odhadů 189 000 problémových uživatelů cracku, 
což odpovídá 5,5 (5,4–5,8) případu na 1 000 obyvatel 
ve věku 15–64 let. Většina z těchto uživatelů cracku byla 
podle hlášení také uživateli opioidů.

Žádosti o léčbu

Další vhled do problémového užívání kokainu lze získat 
z údajů o počtu a charakteristikách lidí nastupujících léčbu 
kvůli užívání kokainu. Téměř všichni hlášení klienti užívající 
kokain jsou léčeni v ambulantních zařízeních, i když 

(84) Viz tab. PDU-102 (část i) ve Statistickém věstníku 2011.

Kokain a alkohol

Uživatelé kokainu běžně užívají také alkohol. Populační 
průzkumy ukazují, že užívání kokainu a užívání alkoholu – 
zejména intenzivní epizodické pití alkoholu – spolu často 
souvisí. A dvě studie zjistily, že více než polovina léčených 
uživatelů závislých na kokainu je také závislá na alkoholu.

Oblibu této kombinace lze vysvětlit kontextem, obě 
látky jsou silně spjaty s nočním životem a večírky, ale 
také farmakologickými faktory. „Opojení“ dosažené 
kombinací těchto látek je vnímáno jako vyšší než u jedné 
či druhé drogy jednotlivě. Vedle toho může kokain zmírnit 
intenzitu opilosti po alkoholu a může také působit proti 
některým deficitům v oblasti chování a psychomotoriky 
vyvolaným alkoholem. Alkohol je také používán ke zmírnění 
nepříjemných pocitů při ústupu kokainového „opojení“. 
V tomto ohledu může tato kombinace vést ke zvýšenému 
užívání obou látek.

Jsou doložena rizika a toxické účinky spojené 
se současným užíváním alkoholu a kokainu, včetně zvýšení 
srdeční frekvence, zvýšení systolického krevního tlaku, jež 
mohou mít za následek kardiovaskulární komplikace a také 
zhoršení kognitivních a motorických funkcí. Retrospektivní 
studie však ukazují, že kombinované užívání nepůsobí více 
kardiovaskulárních problémů, než se u souběžného užívání 
obou drog předpokládalo (Pennings a kol., 2002). Navíc 
má kombinované použití za následek vznik nové látky, 
kokaetylenu, metabolitu vznikajícího v játrech. Debata 
o tom, zda je kokaetylen zodpovědný za zvýšení srdeční 
frekvence a kardiotoxicitu, pokračuje.

Více informací viz EMCDDA (2007a).

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pdutab102a


69

Kapitola 5: Kokain a crack

někteří mohou být léčeni na soukromých klinikách, z nichž 
nejsou údaje k dispozici. Mnoho problémových uživatelů 
kokainu však léčbu nevyhledá (Escot a Suderie, 2009; 
Reynaud-Maurupt a Hoareau, 2010).

Kokain, především práškový, uvedlo jako hlavní důvod 
zahájení léčby 17 % všech uživatelů drog nastupujících léčbu 
v roce 2009. Mezi těmi, kdo nastupují léčbu poprvé, je podíl 
osob uvádějících kokain jako primární drogu vyšší (23 %).

Co se týká podílu a počtu klientů užívajících kokain jako 
primární drogu, existují mezi zeměmi velké rozdíly, přičemž 
nejvyšší podíl hlásí Španělsko (46 %), Nizozemsko (31 %) 
a Itálie (28 %). V Belgii, Irsku, na Kypru a ve Spojeném 
království představují uživatelé kokainu 11 až 15 % všech 
klientů protidrogové léčby. Jinde v Evropě představují 
uživatelé kokainu nejvýše 10 % klientů protidrogové 
léčby, přičemž šest zemí hlásí méně než 1 % (85). Celkově 
Španělsko, Itálie a Spojené království hlásí téměř 
58 000 z počtu 72 000 klientů užívajících kokain, které 
hlásí 26 evropských zemí.

Počet klientů nastupujících protidrogovou léčbu kvůli 
užívání kokainu jako primární drogy v Evropě několik let 
vzrůstá. Na základě údajů ze 17 zemí, které v období 
2004–2009 poskytovaly údaje, se počet klientů 
užívajících kokain zvýšil z 38 000 v roce 2004 na 
přibližně 55 000 v roce 2009. Za stejné období se počet 
uživatelů kokainu nastupujících léčbu poprvé v životě zvýšil 
téměř o třetinu, a to z přibližně 21 000 na 27 000 (na 
základě údajů z osmnácti sledovaných zemí).

Profil ambulantně léčených klientů

Klienti nastupující ambulantní léčbu kvůli užívání kokainu 
jako primární drogy, včetně práškového kokainu a cracku, 
představují skupinu, která má vysoký poměr počtu 
mužů k počtu žen (asi pět mužů na jednu ženu) a jeden 
z nejvyšších průměrných věků (kolem 32 let) ze všech 
klientů v protidrogové léčbě. Průměrný věk je nejvyšší ve 
Francii, Itálii a Nizozemsku (35 let). Uživatelé kokainu jako 
primární drogy uvádějí první užití drogy ve věku průměrně 
22,5 roku, přičemž 86 % z nich začíná před dosažením 
věku 30 let. Průměrná doba mezi prvním užitím kokainu 
a prvním nastoupením léčby je asi devět let. Téměř třetinu 
všech klientů kokainu hlásí Spojené království a jejich profil 
se od klientů v jiných zemích s vysokým počtem uživatelů 
kokainu v léčbě liší: jsou v průměru mladší (31 let), mají 
nižší poměr mezi počtem osob obou pohlaví (asi tři muži 
na jednu ženu) a kratší časový odstup mezi prvním užitím 
a nástupem léčby (kolem sedmi let).

Většina klientů užívajících kokain uvádí jako hlavní způsob 
aplikace drogy šňupání (66 %) nebo kouření (29 %). 
Injekční užívání uvádí jako hlavní způsob podávání drogy 
pouze 3 % klientů užívajících kokain a v letech 2005 až 
2009 byl sledován pokles injekčního užívání kokainu. 
Téměř polovina klientů užívajících kokain užívala drogu 
v měsíci před nastoupením léčby jednou až šestkrát týdně, 
asi čtvrtina ji užívala denně, zatímco zbývající čtvrtina 
ji během této doby vůbec neužila nebo ji užila pouze 
příležitostně (86). Kokain je často užíván v kombinaci 
s dalšími drogami, především alkoholem, konopím, dalšími 
stimulanty a heroinem. Analýza údajů o léčbě ze 14 zemí 
v roce 2006 ukázala, že asi 63 % klientů užívajících 
primárně kokain užívá více drog souběžně, přičemž udává 
problémy nejméně s jednou další drogou. Nejčastěji 
uváděnou další problémovou drogou byl alkohol, který 
užívá 42 % klientů užívajících kokain, dále konopí (28 %) 
a heroin (16 %) (EMCDDA, 2009b). Kokain je také 
zmiňován jako sekundární látka (87) a je v rostoucí míře 
uváděn primárními uživateli heroinu v Itálii a Nizozemsku.

Analýza údajů o nástupech léčby ukazuje, že problém 
cracku zůstává geograficky omezen na Evropu. V roce 
2009 bylo hlášeno, že ambulantní léčbu kvůli užívání 
cracku jako primární drogy nastoupilo asi 10 540 klientů, 
což představuje 16 % všech klientů užívajících kokain 
a 3 % všech uživatelů drog nastupujících ambulantní 
léčbu. Většinu klientů užívajících crack hlásí Spojené 
království, kde je jich asi 7 500, což představuje 40 % 
klientů užívajících kokain v této zemi a 6 % jejích klientů 
protidrogové léčby v ambulantních zařízeních. Nizozemsko 
hlásilo 1 231 klientů užívajících crack, což představuje 38 % 
klientů užívajících kokain v této zemi a 12 % všech klientů 
protidrogové léčby (88). Užívání heroinu je mezi uživateli 
cracku nastupujícími léčbu běžné. Například ve Spojeném 
království hlásilo heroin jako sekundární drogu asi 31 % 
klientů užívajících primárně crack a tento podíl se zvyšuje.

Léčba a minimalizace škod
Historicky se léčba problémů s užíváním drog v Evropě 
zaměřuje na závislost na opioidech. S rostoucími 
obavami o veřejné zdraví v souvislosti s užíváním kokainu 
a cracku je však řešení problémů souvisejících s těmito 
drogami věnována v mnoha zemích větší pozornost. 
Přestože léčba závislosti na kokainu probíhá především 
ve specializovaných ambulantních zařízeních, poskytuje 
Dánsko, Irsko, Itálie, Rakousko a Spojené království pro 
uživatele kokainu specifické služby. V omezené míře je 
dostupné také poskytování léčby závislosti na kokainu 

(85) Viz obr. TDI-2 a tab. TDI-5 (část i) a (část ii) a tab. TDI-24 ve Statistickém věstníku 2011; údaje ze Španělska jsou za rok 2008.
(86) Viz tab. TDI-18 (část ii) ve Statistickém věstníku 2011.
(87) Viz tab. TDI-22 ve Statistickém věstníku 2011.
(88) Viz tab. TDI-115 ve Statistickém věstníku 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab24
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab18b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab22
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab115
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v zařízeních primární zdravotní péče. V současné době 
poskytuje pokyny pro léčbu problémů souvisejících 
s kokainem pouze Německo a Spojené království.

Primárními možnostmi léčby závislosti na kokainu jsou 
psychosociální intervence, včetně motivačních rozhovorů, 
kognitivně-behaviorální terapie, behaviorálního nácviku 
sebeovládání, intervencí k prevenci relapsu a poradenství. 
V případě uživatelů s problémovým užíváním kokainu 
mohou mít svůj význam také svépomocné skupiny jako 
např. Cocaine Anonymous. Podporu, kterou poskytují, lze 
kombinovat s oficiální léčbou.

Studie léčby závislosti na kokainu

V Německu hodnotili Koerkel a Verthein (2010) účinky 
behaviorálního nácviku sebeovládání ke snížení míry 
užívání heroinu a kokainu u závislých jedinců. Nácvik 
údajně pomohl účastníkům snížit míru užívání obou látek 
a udržet užívání drog na úrovni, kterou si sami určili. Dvě 
nedávné studie zkoumaly účinnost programů protidrogové 
léčby v Anglii. Výzkumná studie výsledků léčby drogové 
závislosti (Drug Treatment Outcomes Research Study) 
(Jones, A., a kol., 2009) zjistila, že více než polovina 
klientů užívajících kokain přestala tuto drogu užívat během 
tří až pěti měsíců od zahájení léčby. Po celém roce léčby 
dosáhlo 60 % uživatelů abstinence. Podobné výsledky byly 
zaznamenány mezi uživateli cracku podstupujícími léčbu 
ve dvanácti komunitních službách v Londýně (Marsden 
a Stillwell, 2010).

Probíhají četné randomizované studie k ověření nových 
léků pro léčbu závislosti na kokainu. V současné době jsou 
určitým příslibem dvě látky. Disulfiram, látka zasahující 
do metabolismu alkoholu, se ukázal jako nadějný 
v léčbě závislosti na kokainu (Pani a kol., 2010a) a nyní 
se v brazilské studii testuje v kombinaci s kognitivně- 
-behaviorální terapií při léčbě závislosti na cracku. 
Antiepileptikum vigabatrin bylo testováno v Mexiku ve 
skupině 103 osob podmínečně propuštěných z výkonu 
trestu s dohledem a při následné kontrole po krátké době 
vykazovalo kladné výsledky. Nyní je testován ve skupině 
200 pacientů v USA. V Nizozemsku se v současné době 
testuje nový přístup s nasazením rimonabantu (selektivní 
antagonista kanabinoidních receptorů dříve používaný 
jako lék proti obezitě). Vedle toho existuje řada možností 
farmakoterapie (topiramát, dexamfetamin a modafinil), 
které jsou porovnávány v randomizované kontrolované 
studii léčby závislosti na kokainu nedávno registrované 
v Nizozemsku (Hicks a kol., 2011).

V řadě dalších studií byly ohledně léčby závislosti na 
kokainu získány slabé nebo nevýznamné výsledky. 
Stimulant centrální nervové soustavy modafinil nebyl 

při léčbě užívání kokainu lepší než placebo (Anderson 
a kol., 2009). U pacientů s mnohočetnou závislostí na 
kokainu a alkoholu nebo tabáku byl testován jak naltrexon 
(opioidový antagonista), tak vareniciclin (užívaný k léčbě 
závislosti na kouření), ale v porovnání s placebem 
nedosáhly v užívání drog žádného rozdílu. Memantin 
(lék na Alzheimerovu chorobu) byl testován v kombinaci 
s pobídkovými kupóny, ale v omezování míry užívání 
kokainu nebyl úspěšnější než placebo.

Motivační terapie založená na odměnách je podle zjištění 
účinná bez ohledu na etnický původ uživatelů (Barry a kol., 
2009) a ukázala se jako úspěšná strategie v kombinaci 
s prevencí relapsu (McKay a kol., 2010). Ve španělské 
studii bylo zjištěno, že použití poukázek jako pobídky 
spolu s přístupem posilování vazeb v komunitě podporuje 
abstinenci uživatelů závislých na kokainu (Garcia- 
-Rodriguez a kol., 2009). V jiné studii však pobídkové 
kupóny vykazovaly v posilování abstinence po delší dobu 
slabé výsledky (Carpenedo a kol., 2010).

K dalším intervencím se slibnými výsledky patří posilování 
abstinence zaměstnáním, v němž klienti získávají v rámci 
odborné přípravy pracovní dovednosti po dobu šesti měsíců 
a následuje roční zaměstnání za podmínky namátkových 
testů na užívání kokainu. Další metody, které mají 
uživatelům pomoci dosáhnout abstinence, zahrnují trénink 
vědomí a integrativní meditaci. V Nizozemsku probíhají 
testy, jejichž cílem je snížit míru bažení transkraniální 
magnetickou stimulací, což je technika, která se používá 
k léčení neurologických a psychických onemocnění.

Pokračují pokusy o vytvoření kokainové vakcíny. 
V randomizovaných kontrolovaných studiích prováděných 
ve Spojených státech amerických (Martell a kol., 2009) 
byl derivát kokainu navázán na cholera toxin B protein, 
ale výsledky se jeví jako příliš slabé, než aby plánované 
terénní studie ve Španělsku a Itálii byly zahájeny. Americká 
výzkumná skupina nyní provádí nábor 300 pacientů, 
aby vyzkoušela upravenou verzi vakcíny, a výsledky jsou 
očekávány v roce 2014 (Whitten, 2010). Další studie vyvíjí 
vakcínu pomocí viru běžného nachlazení jako nosiče pro 
zvýšení imunitní odpovědi, ale model je třeba ještě ověřit 
na lidech.

Minimalizace škod

Užívání kokainu a cracku představuje poměrně nové 
zaměření na intervence minimalizace škod a vyžaduje 
přehodnocení tradičních strategií. Členské státy obvykle 
poskytují injekčním uživatelům kokainu tytéž služby 
a zařízení jako uživatelům opioidů. Injekční užívání 
kokainu je však spojeno se specifickými riziky. Zejména 
se jedná o potenciálně vyšší četnost injekčního užívání, 

http://www.ca-online.org
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chaotické injekční chování a zvýšené rizikové sexuální 
chování. Doporučení pro bezpečnější užívání musí být šita 
na míru potřebám této skupiny. Vzhledem k možné vysoké 
četnosti injekčního užívání by poskytování sterilního náčiní 
injekčním uživatelům nemělo být omezováno, ale mělo 
by spíše vycházet z místního posouzení vzorců užívání 
kokainu a sociální situace injekčních uživatelů (Des Jarlais 
a kol., 2009).

Poskytování specifických programů minimalizace škod 
pro kuřáky cracku v Evropě je omezené. I když jsou 
tyto intervence kontroverzní, mohou mít potenciál snížit 
míru injekčního chování uváděnou samotnými uživateli 
a sdílení dýmek pro inhalaci drogy (Leonard a kol., 2008), 

přestože jejich celková účinnost při snižování přenosu virů 
krevní cestou vyžaduje další studium. Některá zařízení 
pro aplikaci drog ve třech zemích (Německo, Španělsko, 
Nizozemsko) poskytují vybavení pro inhalaci drog, 
včetně kokainu. Některá nízkoprahová zařízení v Belgii, 
Německu, Španělsku, Francii, Lucembursku a Nizozemsku 
podle hlášení ojediněle poskytují uživatelům drog, kteří 
kouří crack, vybavení pro hygienickou inhalaci, mimo jiné 
čisté dýmky na crack nebo „crackové sady“ (skleněná 
trubička s náustkem, kovové sítko, balzám na rty a ubrousky 
na ruce). Kuřákům heroinu nebo kokainu je v některých 
nízkoprahových zařízeních v sedmi členských státech EU 
k dispozici také fólie.
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Úvod
Užívání heroinu, zvláště injekční, je úzce spjato s problémy 
veřejného zdraví a sociálními problémy v Evropě od 
70. let 20. století. Dnes má tato droga stále největší podíl 
na nemocnosti a úmrtnosti související s užíváním drog 
v Evropské unii. Po dvou desetiletích převážně rostoucích 
problémů s heroinem došlo v Evropě na konci 90. let 
20. století a v prvních letech tohoto století k poklesu užívání 
heroinu a souvisejících škod. Od roku 2003–2004 je však 
trend méně zřetelný, přičemž ukazatele naznačují stabilnější 
nebo smíšenou situaci. Vedle užívání heroinu odráží také 
zprávy o užívání syntetických opioidů, např. fentanylu, 
a injekčním užívání stimulačních drog, jako je například 
kokain nebo amfetaminy, čím dál větší mnohostrannost 
problémového užívání drog v Evropě.

Nabídka a dostupnost
Na trhu s nelegálními drogami v Evropě se z historického 
hlediska nabízí dvě formy dováženého heroinu: běžně 
dostupný hnědý heroin (jeho základní chemická forma), 
který pochází převážně z Afghánistánu; a bílý heroin 
(ve formě soli), který zpravidla pochází z jihovýchodní 
Asie, ačkoliv tato forma drogy je mnohem méně běžná. 
V některých zemích severní Evropy (např. v Estonsku, Finsku, 
Norsku) se užívá syntetický opioid fentanyl a analogické 
látky. Vedle toho se některé opioidové drogy vyrábějí přímo 
v Evropě, zejména podomácku získávané produkty z máku 
(např. maková stébla, koncentrát z drcených stvolů máku 
nebo makovic) v některých východoevropských zemích 
(např. v Lotyšsku, Litvě, Polsku).

Výroba a obchodování

Heroin užívaný v Evropě pochází převážně z Afghánistánu, 
který zůstává největším dodavatelem nelegálního opia 
na světě. Dalšími zeměmi jsou Myanmar, který zásobuje 
hlavně trhy ve východní a jihovýchodní Asii, dále 
Pákistán, Laos, následuje Mexiko a Kolumbie, které jsou 
považovány za největší dodavatele heroinu do Spojených 
států amerických (UNODC, 2011). Celosvětová výroba 
opia podle odhadu poklesla poté, kdy v roce 2007 

dosáhla svého vrcholu, a to hlavně kvůli poklesu produkce 
v Afghánistánu z 6 900 tun na 3 600 tun v roce 2010. 
Nejnovější odhad celosvětové potenciální výroby heroinu 
je 396 tun (viz tab. 10), což je pokles z odhadovaných 
667 tun v roce 2009 (UNODC, 2011).

Heroin se dostává do Evropy dvěma hlavními cestami. 
Po historicky významné balkánské cestě se sem dostává 
heroin vyrobený v Afghánistánu přes Pákistán, Írán 
a Turecko, který poté směřuje do dalších tranzitních nebo 
cílových zemí, převážně v západní a jižní Evropě. Heroin 
je pašován také po „hedvábné stezce“ přes střední Asii 
a do Ruska. V omezené míře je tento heroin poté pašován 
přes Bělorusko, Polsko a Ukrajinu do ostatních cílových 
míst, jako jsou např. skandinávské země, přes Litvu 

Tab. 10: Výroba, záchyty, cena a čistota heroinu 

Výroba a záchyty Heroin

Odhad celosvětové produkce (v tunách) 396

Celosvětově zadržené množství (v tunách) 76

Zadržené množství (v tunách)
EU a Norsko 
(včetně Chorvatska a Turecka)

 
8 

(24)

Počet záchytů
EU a Norsko 
(včetně Chorvatska a Turecka)

 
56 000 

(59 000)

Cena a čistota v Evropě (1) Heroinová báze 
(„hnědý heroin“)

Průměrná spotřebitelská cena (EUR za gram)
Rozpětí
(Mezikvartilové rozpětí) (2)

 
23–135 

(37,5–67,9)

Průměrná čistota (%)
Rozpětí
(Mezikvartilové rozpětí) (2)

 
13–37 

(16,8–33,2)

(1) Protože spotřebitelskou cenu a čistotu heroin hydrochloridu („bílý 
heroin“) hlásí jen několik málo zemí, údaje zde nejsou uvedeny. Lze je 
nalézt v tab. PPP-2 a PPP-6 ve Statistickém věstníku 2011.

(2) Interval, v němž se nachází prostředních 50 % hodnot hlášených dat.
Pozn.: Všechny údaje jsou za rok 2009, s výjimkou odhadů celosvětové 

produkce (2010).
Zdroje: Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) (2011) pro celosvětové 

hodnoty, národní kontaktní místa sítě Reitox pro evropské údaje.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab6
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(89) Viz tab. SZR-7 a SZR-8 ve Statistickém věstníku 2011. Upozorňujeme, že pro účely odhadu byly chybějící údaje o záchytech v Evropě za rok 2009 
nahrazeny údaji z roku 2008.

(90) Údaje o čistotě a ceně viz tab. PPP-2 a PPP-6 ve Statistickém věstníku 2011.

(INCB, 2011a, 2010). V Evropské unii hraje významnou roli 
jako sekundární distribuční centrum Nizozemsko a v menší 
míře Belgie.

Záchyty drogy

Celosvětové záchyty opia zůstaly v letech 2008 až 2009 
stabilní, a to na úrovni 657, resp. 653 tun. Téměř 90 % 
celkového množství bylo zachyceno v Íránu a asi 5 % 
v Afghánistánu. Celosvětové záchyty heroinu zůstaly v roce 
2009 stabilní (76 tun), zatímco celosvětové záchyty morfinu 
poklesly na 14 tun (UNODC, 2011).

V Evropě vedlo v roce 2009 odhadovaných 59 000 
záchytů k zadržení 24 tun heroinu, z čehož dvě třetiny 
(16,1 tuny) hlásilo Turecko. Spojené království (následováno 
Španělskem) nadále hlásilo největší počet záchytů (89). 
Údaje za období 2004–2009 z 28 zemí poskytujících 
údaje naznačují celkový nárůst počtu záchytů. Celkový trend 
v množství heroinu zachyceného v Turecku se od trendu 
v Evropské unii liší, což může být částečně důsledkem větší 
spolupráce mezi orgány pro prosazování právních předpisů 
v Turecku a v EU. Zatímco Turecko hlásilo za období 2004 
až 2009 dvojnásobný nárůst množství zachyceného 
heroinu, množství zachycené za toto období v Evropské unii 
zaznamenalo určitý omezený pokles, hlavně v důsledku 
poklesů hlášených v Itálii a Spojeném království, což jsou 
dvě země, které v Evropské unii zachytí největší množství.

Celosvětové záchyty acetanhydridu používaného při 
výrobě heroinu poklesly z maxima přibližně 200 000 litrů 
v roce 2008 na 21 000 litrů v roce 2009. Číselné údaje 
na úrovni Evropské unie ukazují ještě silnější sestupný trend: 
z maxima téměř 150 800 litrů zachycených v roce 2008 na 
866 litrů v roce 2009. V roce 2010 však Slovinsko oznámilo 
zachycení rekordního množství acetanhydridu – 110 tun. 
Úřad INCB (2011a) uvedl úspěšnost úsilí EU zabránit 
zneužívání tohoto prekurzoru do souvislosti s tím, že několik 
členských států EU a Turecko svá vyšetřování spojilo.

Čistota a cena

Průměrná čistota testovaného hnědého heroinu se v roce 
2009 ve většině sledovaných zemí pohybovala mezi 
16 a 32 %; nižší průměrné hodnoty hlásila Francie (14 %) 
a Rakousko (pouze spotřebitelský trh, 13 %) a vyšší 
hodnoty Malta (36 %), Rumunsko (36 %) a Turecko (37 %). 
V období 2004 až 2009 čistota hnědého heroinu ve 
čtyřech zemích stoupla, ve čtyřech dalších zůstala stejná 
a ve třech poklesla. Průměrná čistota bílého heroinu byla 
ve třech evropských zemích, které poskytly údaje, obecně 
vyšší (25–50 %) (90).

Spotřebitelská cena hnědého heroinu byla i nadále 
výrazně vyšší v severských zemích než ve zbytku Evropy, 
přičemž Švédsko hlásilo v roce 2009 průměrnou cenu 
135 EUR a Dánsko 95 EUR za gram. Celkově se v polovině 
sledovaných zemí pohybovala mezi 40 a 62 EUR za gram. 
Za období 2004–2009 spotřebitelská cena hnědého 
heroinu poklesla v polovině ze 14 evropských zemí, které 
hlásily časové trendy.

Problémové užívání drog
Problémové užívání definuje centrum EMCDDA jako 
injekční užívání drog nebo dlouhodobé/pravidelné užívání 
opioidů, kokainu a/nebo amfetaminu. Injekční užívání 
drog a užívání opioidů představují hlavní část problému 
užívání drog v Evropě, i když v několika málo zemích jsou 
jeho významnou složkou uživatelé amfetaminů a kokainu. 
Stojí také za zmínku, že problémovými uživateli jsou 
většinou souběžní uživatelé několika drog a že číselné 
údaje vyjadřující prevalenci jsou mnohem vyšší v městských 
oblastech a v sociálně vyloučených skupinách.

Vzhledem k relativně nízké prevalenci a skryté povaze 
problémového užívání drog jsou k získání odhadů 
prevalence z dostupných zdrojů dat (hlavně údaje 
o protidrogové léčbě a údaje o prosazování právních 
předpisů) zapotřebí statistické extrapolace. Celková 

Výrazný pokles produkce opia 
v Afghánistánu

S množstvím 3 600 tun klesla produkce opia 
v Afghánistánu v roce 2010 podle odhadů na polovinu 
úrovně dosažené v předchozím roce. Jako příčiny 
tohoto významného snížení výnosu opiového máku jsou 
uváděny nepříznivé klimatické podmínky a šíření plísně 
makové, houbové choroby, která postihla opiová pole 
v hlavních provinciích pěstování máku, především Helmand 
a Kandahár (UNODC a MCN, 2010). Plíseň nijak 
významně nezměnila výměru ploch, na nichž se opium 
pěstuje, ale měla vliv na množství získaného opia.

Pokles výnosu plodin také vedl v době sklizně 
k dramatickému nárůstu hlášených cen opia. Průměrná 
farmářská cena za kilogram suchého opia vzrostla 
2,6krát ze 64 USD v roce 2009 na 169 USD v roce 2010 
(UNODC a MCN, 2010). Současně se průměrná cena 
heroinu v Afghánistánu zvýšila na 1,4násobek.

Vysoká cena opia nemusí vydržet dlouho. Zvýšení cen, 
k němuž došlo v roce 2004, kdy produkce opia kvůli 
chorobě klesla, trvalo méně než rok (UNODC a MCN, 
2010). Dopady poklesu produkce opia na spotřebitelské 
trhy, zejména v Evropě, je třeba bedlivě sledovat.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szrtab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szrtab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab6


75

Kapitola 6: Užívání opioidů a injekční užívání drog

(91) Viz obr. TDI-2 (část ii) a tab. TDI-5 a TDI-22 ve Statistickém věstníku 2011. Údaje z ambulantních a lůžkových léčebných zařízení.

prevalence problémového užívání drog se podle hlášení 
pohybuje od dvou do deseti případů na 1 000 obyvatel 
ve věku 15–64 let. Tyto odhady mohou mít velké intervaly 
nejistoty a specifická omezení. Například přestože 
uživatelé v léčbě obvykle bývají započteni, uživatelé drog, 
kteří jsou v současnosti ve věznicích, především ti ve výkonu 
delších trestů, mohou být v odhadech podhodnoceni.

Problémové užívání opioidů

Většina evropských zemí je nyní schopna poskytnout 
odhady prevalence „problémového užívání opioidů“. 
Poslední národní odhady se pohybují mezi jedním 
a osmi případy na 1 000 obyvatel ve věku 15–64 let 
(obr. 11). Zeměmi, které hlásí nejvyšší dobře doložené 
odhady problémového užívání opioidů, jsou Irsko, Itálie, 
Lucembursko a Malta, zatímco nejnižší odhady uvádí 
Česká republika, Nizozemsko, Polsko, Slovensko a Finsko. 
Pouze Turecko a Maďarsko hlásí méně než jeden případ na 
1 000 obyvatel ve věku 15–64 let.

Průměrná prevalence problémového užívání opioidů 
v Evropské unii a Norsku, vypočtená z národních studií, se 
odhaduje na 3,6 až 4,4 případu na 1 000 obyvatel ve věku 
15–64 let. To odpovídá asi 1,3 milionu (1,3–1,4 milionu) 
problémových uživatelů opioidů v Evropské unii a Norsku 
v roce 2009. Oproti tomu odhady zemí sousedících s Evropou 

jsou vysoké, přičemž Rusko má 16 případů na 1 000 
obyvatel ve věku 15–64 let (UNODC, 2009) a Ukrajina 
10–13 případů na 1 000 obyvatel ve věku 15–64 let 
(UNODC, 2010). Odhady prevalence problémového 
užívání opioidů, které jsou vyšší než evropský průměr, 
jsou hlášeny jinde ve vyspělém světě, kde počet případů 
na 1 000 obyvatel ve věku 15–64 let činí 6,3 v Austrálii 
(Chalmers a kol., 2009), 5,0 v Kanadě a 5,8 v USA 
(UNODC, 2010). Srovnání mezi zeměmi je třeba provádět 
obezřetně, protože definice cílové populace se mohou lišit.

Uživatelé opioidů nastupující léčbu

Opioidy, zejména heroin, uvádí jako primární drogu při 
nastoupení léčby asi 216 000 neboli 51 % všech hlášených 
klientů nastupujících specializovanou protidrogovou léčbu 
ve 29 evropských zemích v roce 2009. Po celé Evropě však 
existují značné rozdíly, přičemž klienti užívající opioidy 
tvoří v šesti zemích více než 80 % osob nastupujících léčbu, 
v sedmi zemích 60 až 80 % a pouze ve dvou ze zbývajících 
šestnácti zemí, které hlásí klienty užívající opioidy, tvoří 
méně než 20 % klientů nastupujících léčbu (obr. 12). Vedle 
toho dalších 30 000 uživatelů (9 % klientů protidrogové 
léčby) uvádí opioidy jako sekundární drogu (91).

Průměrný věk uživatelů opioidů nastupujících 
specializovanou ambulantní léčbu je 34 let, přičemž klientky 

Obr. 11: Odhady roční prevalence problémového užívání opioidů (v populaci ve věku 15–64 let)
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Pozn.: Symbol označuje bodový odhad; svislá čárka označuje interval nejistoty: tím může být buď 95% interval spolehlivosti, nebo interval založený na analýze 
citlivosti. Cílové skupiny se mohou mírně lišit v důsledku různých metod odhadu a zdrojů dat; proto je nutné provádět srovnání obezřetně. Nestandardní věková 
rozpětí byla použita ve studiích z Finska (15–54 let), Malty (12–64 let) a Polska (bez rozdílu věku). Všechny tři hodnoty byly upraveny pro populaci ve věku 
15–64 let. V případě Německa představuje interval nejvyšší a nejnižší mez všech existujících odhadů a bodový odhad je prostým průměrem středních hodnot. 
Byly použity zkratky metod odhadu: CR, metoda zpětného záchytu, TM, léčebný násobitel, MM, násobitel úmrtnosti, CM, kombinované metody, TP, zkrácené 
Poissonovo rozdělení, PM, policejní násobitel, OT, ostatní metody. Další informace viz obr. PDU-1 (část ii) a tab. PDU-102 ve Statistickém věstníku 2011.

Zdroj: Národní kontaktní místa sítě Reitox.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig2b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab22
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pdufig1b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pdutab102
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Výroční zpráva za rok 2011: Stav drogové problematiky v Evropě

(92) Viz tab. TDI-10, TDI-12, TDI-13, TDI-21, TDI-32 a TDI-103 ve Statistickém věstníku 2011.
(93) Viz tab. TDI-11, TDI-33, TDI-106 (část i) a TDI-107 (část i) ve Statistickém věstníku 2011.
(94) Viz tab. TDI-18 a TDI-111 ve Statistickém věstníku 2011.
(95) Viz obr. TDI-1 a TDI-3 ve Statistickém věstníku 2011.

a uživatelé nastupující léčbu poprvé jsou ve většině zemí 
mladší. V celé Evropě převyšuje počet mužů užívajících 
opioidy počet jejich ženských protějšků v poměru zhruba 
tři ku jedné, přičemž v severských zemích je poměr mezi 
počtem mužů a počtem žen obecně nižší. Uživatelé opioidů 
nastupující léčbu obecně uvádějí vyšší míru nezaměstnanosti 
a nižší úroveň dosaženého vzdělání a vyšší míru psychických 
onemocnění než klienti uvádějící jiné primární drogy (92).

Téměř polovina uživatelů opioidů uvedla, že začala užívat 
tuto drogu před dvacátým rokem věku (47 %) a velká většina 
ji začala užívat před třicátým rokem (88 %). Klienti užívající 
opioidy hlásí v průměru interval devíti let mezi prvním užitím 
opioidů a prvním nastoupením léčby, přičemž klientky uvádějí 
v průměru kratší prodlevu (sedm let) (93). Injekční užívání této 
drogy uvádí jako obvyklý způsob podávání asi 40 % klientů 
užívajících opioidy, kteří v Evropě nastupují léčbu; zbývajících 
60 % uvádí, že drogu šňupe, vdechuje nebo kouří. Téměř dvě 
třetiny klientů užívajících opioidy (64 %) uvádí v měsíci před 
nástupem do léčby každodenní užívání drog (94) a většina 
užívá sekundární drogu, často alkohol, konopí, kokain nebo 
jiné stimulanty. Kombinace heroinu a kokainu (včetně cracku) 
je mezi klienty zcela běžná, přičemž látky se podávají buďto 
injekčně obě dohromady, nebo se užívá každá zvlášť.

Trendy v problémovém užívání opioidů

Za období 2004–2009 naznačují údaje z osmi zemí 
s opakovanými odhady prevalence problémového 
užívání opioidů poměrně stabilní situaci. Na základě 
vzorku 17 evropských zemí, kde byly dostupné údaje za 
období 2004–2009, došlo k celkovému nárůstu počtu 
hlášených klientů nastupujících v Evropě specializovanou 
protidrogovou léčbu, včetně klientů nastupujících léčbu kvůli 
primárnímu užívání heroinu (ze 123 000 na 143 000). Toto 
zvýšení však může být z velké části kvůli uživatelům heroinu 
nastupujícím léčbu opakovaně spíše než kvůli uživatelům 
nastupujícím léčbu poprvé (95). Mezi klienty, kteří nastupují 
léčbu poprvé, zůstal počet uživatelů heroinu téměř stabilní 

Obr. 12: Primární uživatelé opioidů jako podíl z celkového počtu 
hlášených klientů nastupujících protidrogovou léčbu v roce 2009
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20–39,9 %
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Chybějící nebo 
vyloučené údaje

Pozn.: Údaje vyjádřené jako procentní podíl těch, u nichž je známa primární 
droga (92 % hlášených klientů). Údaje za rok 2009 nebo poslední 
dostupný rok. Údaje pro Lotyšsko, Litvu a Portugalsko se týkají klientů, 
kteří nastupují léčbu poprvé v  životě. Primární uživatelé opioidů 
mohou být v některých zemích podhodnoceni, včetně Belgie, České 
republiky, Německa a  Francie, protože mnozí z  nich jsou léčeni 
praktickými lékaři a nemusí být hlášeni do ukazatele žádosti o léčbu.

Zdroj: Národní kontaktní místa sítě Reitox.

Opioidy jiné než heroin

Nárůst nelegálního užívání opioidů jiných než heroinu byl 
zaznamenán v Austrálii, Kanadě, v Evropě a Spojených 
státech amerických (SAMHSA, 2009). Většina z těchto 
látek se používá v lékařské praxi jako léky proti bolesti 
(morfin, fentanyl, kodein, oxykodon, hydrokodon) 
nebo jako substituční léky k léčbě závislosti na heroinu 
(metadon, buprenorfin). Stejně jako v případě heroinu může 
nelékařské použití těchto látek vést k řadě nepříznivých 
zdravotních důsledků, včetně závislosti, předávkování 
a škod spojených s injekčním užíváním.

V Evropě uvádí přibližně 5 % všech klientů nastupujících léčbu 
(asi 20 000 pacientů) jako primární drogu opioidy jiné než 
heroin. To platí především v Estonsku, kde 75 % uvádí jako 
svou primární drogu fentanyl, a ve Finsku, kde 58 % klientů 
nastupujících léčbu udává jako primární drogu buprenorfin. 
K dalším zemím s významnými podíly klientů uvádějících jako 
primární drogu metadon, morfin a jiné opioidy patří Dánsko, 
Francie, Rakousko, Slovensko a Švédsko, kde uživatelé jiných 
opioidů než heroinu představují 7 až 17 % všech klientů 
protidrogové léčby (1). Také Česká republika hlásí, že v letech 
2006 až 2009 tvořili uživatelé buprenorfinu více než 40 % 
všech problémových uživatelů opioidů.

Míra nedovoleného užívání opioidů může souviset se směsí 
faktorů, včetně drogového trhu a postupů předepisování. 
Například snížení dostupnosti heroinu a zvýšení jeho ceny 
může vést k užívání jiných opioidů, jak bylo zaznamenáno 
v Estonsku s fentanylem (Talu a kol., 2010) a ve Finsku 
s buprenorfinem (Aalto a kol., 2007). K nedovolenému 
užívání opioidů mohou vést také nevhodné postupy 
předepisování. Rozšíření substituční léčby spolu 
s nedostatečným dohledem může vytvořit nelegální trh, 
zatímco omezená dostupnost této léčby a předepisování 
příliš nízkých substitučních dávek může vést uživatele 
k tomu, že budou brát jako samoléčbu další látky (Bell, 
2010; Roche a kol., 2011; Romelsjo a kol., 2010).

(1) Viz tab. TDI-113 ve Statistickém věstníku 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab12
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab13
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab21
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab32
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab103
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab11
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab33
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab106a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab107a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab18
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab111
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index130364EN.html?type=stats&stat_prefix=TDI-1&stat_type=w88&order=stat_reference
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab113
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(96) Viz tab. TDI-3 a TDI-5 ve Statistickém věstníku 2009 a 2011.
(97) Viz tab. DRD-2 (část i) ve Statistickém věstníku 2011.
(98) Viz tab. TDI-113 ve Statistickém věstníku 2008, 2009, 2010 a 2011 a tab. TDI-114 ve Statistickém věstníku 2009. Dostupné údaje s členěním podle 

druhu opioidu za rok 2005 a 2009. Viz též EMCDDA (2010f).
(99) Viz obr. PDU-2 ve Statistickém věstníku 2011.
(100) Viz tab. PDU-6 (část iii) ve Statistickém věstníku 2011.
(101) Viz tab. TDI-24 ve Statistickém věstníku 2011.

(kolem 32 000 ve vzorku 18 zemí) (96). Údaje za období 
2004–2009 o úmrtích vyvolaných drogami, která většinou 
souvisejí s užíváním opioidů, byly stabilní nebo se ve většině 
sledovaných zemí do roku 2008 zvyšovaly. Předběžné 
údaje za rok 2009 nyní ukazují na stabilní nebo klesající 
počet úmrtí (97).

I přes náznaky celkově stabilní situace se charakteristika 
evropského problému s opioidy mění. Léčení klienti užívající 
opioidy jsou nyní v průměru starší, přičemž podíl injekčních 
uživatelů mezi nimi se snížil a podíl uživatelů opioidů jiných 
než heroin a podíl uživatelů více drog vzrostl (98).

Injekční užívání drog
Injekční uživatelé drog patří k osobám, u nichž je nejvyšší 
riziko zdravotních problémů z užívání drog, jako jsou 
krví přenášené infekce (např. HIV/AIDS, hepatitida) nebo 
předávkování drogami. Ve většině evropských zemí je 
injekční aplikace běžně spojena s užíváním opioidů, i když 
v několika málo zemích je spojena s užíváním amfetaminů.

Nové odhady míry injekčního užívání drog dokázalo 
poskytnout pouze 14 zemí (99). Dostupné údaje naznačují 
mezi zeměmi velké rozdíly, jelikož odhady pro většinu zemí 
se pohybují od méně než jednoho až po pět případů na 
1 000 obyvatel ve věku 15–64 let, přičemž Estonsko hlásí 
výjimečně vysokou úroveň 15 případů na 1 000 obyvatel. 
Pokud vezmeme těchto 14 zemí dohromady, lze vypočítat, 
že připadá asi 2,6 injekčního uživatele drog na 1 000 
obyvatel ve věku 15–64 let. Kromě aktivních injekčních 
uživatelů existuje v Evropě velký počet bývalých injekčních 
uživatelů drog (Sweeting a kol., 2008), ale číselné údaje 
nejsou pro většinu zemí EU dostupné.

Asi 41 % primárních uživatelů opioidů nastupujících 
specializovanou protidrogovou léčbu uvádí injekční užívání 
jako obvyklý způsob administrace. Míra injekční aplikace 
mezi uživateli opioidů se v jednotlivých zemích liší, od 8 % 
v Nizozemsku až po 99 % v Lotyšsku a Litvě (obr. 13), 
což lze vysvětlit faktory, jako je historie užívání heroinu 
v zemi, dostupný druh heroinu (bílý nebo hnědý), cena 
a uživatelská kultura.

Vyvodit závěry ohledně časových trendů v prevalenci 
injekčního užívání drog na základě opakovaných odhadů 
prevalence je obtížné kvůli nedostatku údajů a v některých 
případech kvůli širokým intervalům nejistoty odhadů. 
Dostupné údaje ukazují v Evropě celkový pokles injekčního 

užívání opioidů, a to zejména injekčního užívání heroinu. 
V některých zemích však míra injekčního užívání podle 
všeho zůstává poměrně stabilní (Řecko, Kypr, Maďarsko, 
Chorvatsko, Norsko), zatímco Česká republika vykázala 
nárůst počtu injekčních uživatelů převážně metamfetaminu, 
a to v letech 2004 až 2009 (100).

Většina evropských zemí hlásila v letech 2004 až 2009 
pokles podílu injekčních uživatelů drog mezi klienty 
užívajícími primárně heroin. Několik málo zemí, kde tomu 
tak není, hlásí mezi klienty nastupujícími léčbu nejvyšší podíl 
uživatelů heroinu.

Léčba problémového užívání opioidů

Poskytování a pokrytí

Abstinenční i substituční léčba uživatelů opioidů je dostupná 
ve všech členských státech EU, Chorvatsku, Turecku 
a Norsku. Ve většině zemí léčba probíhá v ambulantních 
zařízeních, k nimž mohou patřit specializovaná centra, 
ordinace praktických lékařů a nízkoprahová zařízení. 
V několika málo zemích hrají důležitou roli v léčbě závislosti 
na opioidech specializovaná lůžková centra (101). Malý 

Obr. 13: Injekční užívání jako obvyklý způsob aplikace mezi 
primárními uživateli opioidů nastupujícími léčbu v roce 2009
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Pozn.: Údaje vyjádřené jako procentní podíl hlášených klientů, u  nichž je 
znám způsob aplikace. Údaje za rok 2009 nebo poslední dostupný 
rok. Další informace viz tab. TDI-5 (část iii) a (část iv) ve Statistickém 
věstníku 2011.

Zdroj: Národní kontaktní místa sítě Reitox.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab2a
http://www.emcdda.europa.eu/stats08/tditab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats10/tditab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab114
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pdufig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pdutab6c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab24
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5d
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(102) Viz tab. HSR-3 ve Statistickém věstníku 2011.
(103) Viz obr. HSR-1 ve Statistickém věstníku 2011.

počet zemí nabízí pro vybranou skupinu chronických 
uživatelů heroinu asistované léčebné podávání této látky.

V případě uživatelů opioidů obvykle předchází 
abstinenční léčbě detoxifikační program, který jim při 
zvládání fyzických abstinenčních symptomů poskytuje 
farmakologickou podporu. Tento terapeutický přístup 
obecně vyžaduje od klientů, aby abstinovali od všech 
látek, včetně substitučních léčiv. Pacienti se zúčastňují 
denních činností a dostává se jim intenzivní psychologické 
podpory. Zatímco léčba může probíhat jak ambulantně, 
tak v lůžkovém zařízení, typem léčby nejčastěji uváděným 
členskými státy jsou pobytové (neboli odvykací) programy, 
z nichž mnohé uplatňují zásady terapeutické komunity nebo 
minnesotský model.

Substituční léčba, obecně integrovaná s psychosociální 
péčí, je typicky poskytována ve specializovaných 

ambulantních centrech. Čtrnáct zemí uvádí, že substituční 
léčbu poskytují také praktičtí lékaři, obvykle na základě 
dohody o sdílené péči se specializovanými léčebnými 
centry. Celkový počet uživatelů opioidů v substituční léčbě 
v Evropské unii, Chorvatsku a Norsku se odhaduje na 
700 000 (690 000 pro členské státy EU) v roce 2009, což 
znamená nárůst z 650 000 v roce 2007 a z přibližně půl 
milionu v roce 2003 (102). Převážná část substituční léčby 
je nadále poskytována v patnácti členských státech, které 
vstoupily do EU před rokem 2004 (asi 95 % z celkového 
počtu), a číselné údaje v těchto zemích v letech 2003 
až 2009 nadále rostly (obr. 14). Z těchto zemí byly 
největší nárůsty zaznamenány ve Finsku, kde došlo ke 
ztrojnásobení, a v Rakousku a Řecku, kde se počet léčených 
osob zdvojnásobil.

Ve dvanácti zemích, které vstoupily do EU v nedávné 
době, se počet klientů substituční léčby v letech 2003 
až 2009 téměř ztrojnásobil, a to z 6 400 na 18 000. 
V porovnání s výchozím rokem 2003 lze konstatovat 
prudký nárůst v letech 2005–2007, ale od tohoto data 
dále je nárůst malý. Poměrné rozšíření substituční léčby 
v těchto zemích za šestileté období bylo nejvyšší v Estonsku 
(šestnáctinásobně ze 60 na více než 1 000 klientů, i když 
stále dosahuje pouze 5 % injekčních uživatelů opioidů) 
a v Bulharsku (osminásobně), zatímco v Lotyšsku bylo 
zvýšení trojnásobné. Nejmenší nárůst byl zaznamenán 
na Slovensku a v Maďarsku a počet klientů v Rumunsku 
zůstal prakticky beze změn. Zvýšené poskytování 
substituční léčby může být spojeno s několika faktory, 
včetně těchto: reakce na vysokou míru injekčního užívání 
drog a související přenos HIV, sladění s protidrogovou 
strategií EU, a financování pilotních projektů mezinárodními 
organizacemi, jako je například Světový fond a UNODC.

Srovnání počtu klientů v substituční léčbě s odhadovaným 
počtem problémových uživatelů opioidů naznačuje různé 
úrovně pokrytí v Evropě. Ze šestnácti zemí, pro něž jsou 
dostupné spolehlivé odhady počtu problémových uživatelů 
opioidů, osm uvádí rozsah substituční léčby odpovídající 
40 % nebo více z cílové populace. Sedm z těchto zemí 
jsou členské státy, které vstoupily do EU před rokem 2004, 
a zbývající zemí s vysokým pokrytím je Malta. Pokrytí 
dosahuje 37 % v Nizozemsku a 32 % v České republice 
a Maďarsku. Z pěti zemí s pokrytím nižším než 30 % patří 
čtyři k novým členským státům. Výjimkou v této skupině je 
Řecko, s odhadovaným pokrytím ve výši 23 % (103).

Země ve střední a východní Evropě hlásí úsilí o zlepšení 
dostupnosti, kvality a poskytování substituční léčby. V roce 
2010 byly v Litvě vydány klinické pokyny pro léčbu 
závislosti na opioidech metadonem a buprenorfinem. 
Geografická dostupnost substituční léčby v Lotyšsku 

Nedostatek heroinu v Evropě?

Dostupnost heroinu podle hlášení ve Spojeném království 
a v Irsku na konci roku 2010 a na začátku roku 2011 
prudce klesla. Svědčí o tom i číselné údaje, které ukazují 
značný pokles v čistotě heroinu zachyceného ve Spojeném 
království mezi třetím čtvrtletím roku 2009 a třetím čtvrtletím 
roku 2010 (UNODC, 2011).

Míra nedostatku v dalších evropských zemích je méně 
zřejmá, i když zprávy naznačují, že Itálie a Slovinsko zažily 
období nedostatku heroinu. Ostatní členské státy EU, včetně 
Německa, Francie a skandinávských zemí, hlásí malá nebo 
žádná omezení dostupnosti heroinu.

Pro vysvětlení zjevného nedostatku heroinu bylo 
předloženo mnoho důvodů. Za prvé bylo naznačeno, že to 
může být důsledkem snížení produkce opia v Afghánistánu 
kvůli plísni makové na jaře roku 2010. To je však sporné, 
jelikož policejní zprávy uvádějí, že heroin z afghánského 
opia se nemůže objevit na evropských trzích s drogami 
dříve než asi 18 měsíců po sklizni. Druhým argumentem 
je, že heroin určený pro západní Evropu byl odkloněn 
na ruský trh, Rusko však nedostatek heroinu podle všeho 
postihl také. Bylo také naznačeno, že obchodování narušila 
činnost orgánů pro prosazování právních předpisů, a to 
zejména díky zničení sítí velkoobchodu s heroinem mezi 
Tureckem a Spojeným královstvím. Stejně tak v posledních 
letech (2007, 2008) byly v Evropě zaznamenány záchyty 
acetanhydridu, prekurzoru heroinu, a jeho zabavení mohlo 
trh s drogami postihnout po delší období. A konečně 
mohou dodávky heroinu do Evropy ovlivňovat další 
události v Afghánistánu, jako jsou těžké boje na jihu země 
a akce orgánů pro prosazování právních předpisů proti 
heroinovým laboratořím a zásobám opia.

Je pravděpodobné, že při narušení dodávek heroinu do 
Evropy, které způsobuje závažné nedostatky na některých 
trzích, sehrála roli kombinace některých těchto faktorů.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrfig1
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(104) Viz tab. HSR-3 ve Statistickém věstníku 2011.
(105) Viz rámeček „Asistované léčebné podávání heroinu“.

se rozšiřuje s novými poskytovateli léčby za hranicemi 
hlavního města Rigy. V České republice byla přijata 
pravidla pro financování substituční léčby závislosti 
na opioidech v rámci národního zdravotního pojištění. 
Nedostatek finančních prostředků na substituční léčbu je 
však hlášen jako faktor, který omezuje geografické pokrytí 
v Polsku a významně snižuje počet dostupných míst v léčbě 
u hlavních poskytovatelů substituční léčby v Bulharsku, kteří 
nejsou veřejně financovanými organizacemi.

Celkově se odhaduje, že přístup k substituční léčbě má 
asi polovina problémových uživatelů opioidů v Evropské 
unii, což je úroveň, která je srovnatelná s úrovní hlášenou 
v Austrálii a ve Spojených státech amerických, avšak vyšší 
než úroveň hlášená v Kanadě. Čína hlásí mnohem nižší 
úroveň, zatímco Rusko, navzdory tomu, že má nejvyšší 
odhadovaný počet problémových uživatelů opioidů, tento 
typ léčby nezavedlo (viz tab. 11).

V Evropě je nejčastěji předepisovaným substitučním léčivem 
metadon, který dostávají až tři čtvrtiny klientů. Buprenorfin 
je předepisován až čtvrtině klientů substituční léčby 
v Evropě a je hlavní substituční látkou v České republice, 
ve Francii, na Kypru, ve Finsku, Švédsku a Chorvatsku (104). 

Kombinace buprenorfin-naloxon je dostupná v patnácti 
zemích. Léčba perorálně podávaným morfinem s pomalým 
uvolňováním (viz níže), kodeinem (Německo, Kypr) 
a diacetylmorfinem (105) (Belgie, Dánsko, Německo, 
Španělsko, Nizozemsko, Spojené království) představuje 
jen malou část všech modalit léčby.

Vedle častěji používaných substitučních léčiv je jako 
alternativní lék pro substituční léčbu závislosti na 
opioidech podáván v současné době v Bulharsku, 
Rakousku, ve Slovinsku a na Slovensku morfin s pomalým 
uvolňováním, který byl původně registrován pro léčbu 
bolesti u onkologických pacientů. Nedávný přehled (Jegu 
a kol., 2011) třinácti studií dospěl k závěru, že míra udržení 
klientů v léčbě se u této látky jeví jako dostatečně vysoká 
(80,6 % až 95 %) a nijak se neliší od hodnot hlášených 
pro metadon. Většina studií prokázala, že kvalita života, 
abstinenční symptomy, bažení a konzumace nelegálních 
drog se při podávání morfia zlepšily, ale nebylo provedeno 
žádné srovnání s jinými substitučními látkami. Další 
informace by mohl poskytnout připravovaný systematický 
přehled databáze Cochrane.

Léčba závislosti na opioidech: účinnost a výsledky

Substituční léčba závislosti na opioidech kombinovaná 
s psychosociálními intervencemi je považována za 
nejúčinnější způsob léčby závislosti na opioidech. V porovnání 
s detoxifikací nebo žádnou léčbou vykazují jak metadon, 
tak buprenorfin ve vysokých dávkách lepší míru udržení 
pacientů v léčbě a významně lepší výsledky z hlediska užívání 
drog, trestné činnosti, rizikového chování a přenosu HIV, 
předávkování a celkové úmrtnosti (WHO, 2009).

Řada nedávných studií se zaměřuje na léky, které mohou 
substituční léčbu doplňovat. Dva systematické přehledy 
zkoumaly, zda antidepresiva snižují míru nedokončení 

Obr. 14: Klienti v substituční léčbě závislosti na opioidech 
v patnácti zemích, které byly členskými státy EU před rokem 
2004, a ve dvanácti nových členských státech EU – odhadované 
počty a indexované trendy
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Pozn.: Další informace viz obr. HSR-2 ve Statistickém věstníku 2011.
Zdroj: Národní kontaktní místa sítě Reitox.

Tab. 11: Mezinárodní srovnání odhadu počtu 
problémových uživatelů opioidů a počtu klientů 
v substituční léčbě závislosti na opioidech

Problémoví uživatelé 
opioidů

Klienti v substituční léčbě 
závislosti na opioidech

Evropská unie 
a Norsko 

1 300 000 695 000

Austrálie 90 000 43 000

Kanada 80 000 22 000

Čína 2 500 000 242 000

Rusko 1 600 000 0

USA 1 200 000 660 000

Pozn.: Rok 2009, s výjimkou Kanady (referenční rok 2003).
Zdroje: Arfken a kol. (2010), Chalmers a kol. (2009), Popova a kol. (2006), 

UNODC (2010); Yin a kol. (2010).

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrfig2
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léčby u pacientů užívajících metadon nebo buprenorfin, ale 
nenašly důkazy o účinnosti (Pani a kol., 2010b; Stein a kol., 
2010). Další studie ukázala, že jediná dávka metadonu 
navíc může u stabilizovaných pacientů na metadonu 
pomoci snížit poruchy nálady vyvolané bažením (Strasser 
a kol., 2010).

Antagonista opioidních receptorů naltrexon se používá 
k prevenci relapsu užívání opioidů. Ve studii prováděné 
v malém měřítku bylo zjištěno, že naltrexonové implantáty 
jsou účinnější než perorální naltrexon ve snižování míry 
jak bažení, tak relapsu (Hulse a kol., 2010). Studie mezi 

propuštěnými vězni ukázaly, že naltrexonové implantáty 
zajišťovaly podobné snížení míry užívání heroinu 
a benzodiazepinů jako metadon (Lobmaier a kol., 2010). 
Buprenorfinové implantáty, vyvíjené ve snaze překonat 
problém nedodržování léčebného režimu a zabránit 
zneužívání léčby, byly také testovány ve Spojených státech 
amerických ve srovnání s placebo implantáty. Předběžná 
studie ukázala z hlediska abstinence malý rozdíl ve 
prospěch aktivních implantátů (Ling a kol., 2010) a dalším 
krokem bude porovnání těchto implantátů s jinými způsoby 
léčby (O’Connor, 2010). V Evropě ověřuje finská studie, 
zda poskytování suboxonu v elektronickém zařízení, které 
registruje užití, zlepšuje dodržování léčebného režimu 
a omezuje zneužívání léčiv určených k domácímu podání.

Výzkum výstupů léčby dokládá některé povzbudivé 
výsledky. Výzkumná studie výsledků protidrogové léčby 
použila pro posouzení výsledků léčby dvanáctiměsíční 
období ve skupině 1 796 uživatelů drog přihlášených do 
studie ze 342 agentur (106) z celé Anglie (Jones., A., a kol., 
2009). Z uživatelů heroinu, kteří se zúčastnili rozhovorů při 
zahájení léčby, vykazovalo abstinenci při první následné 
kontrole 44 % a při druhé následné kontrole 49 % a snížení 
míry užívání se konzistentně objevovalo také u dalších 
posuzovaných látek.

(106) Ambulantní léčba (zejména udržovací léčba perorálně podávaným metadonem) a pobytová léčba.

Asistované léčebné podávání heroinu

Asistované léčebné podávání heroinu je poskytováno 
celkem asi 1 100 problémových uživatelů opioidů v pěti 
členských státech EU (Dánsko, Německo, Španělsko, 
Nizozemsko, Spojené království) a 1 360 uživatelům 
opioidů ve Švýcarsku. Tato léčba není navržena jako první 
volba, ale je vyhrazena pro pacienty, u nichž neměly 
odezvu jiné přístupy, jako je udržovací léčba metadonem. 
Všechny dávky k injekčnímu podání (typicky asi 200 mg 
diamorfinu v jedné injekci) dostává klient pod přímým 
dohledem, aby bylo zajištěno dodržování předpisů, 
bezpečnosti a prevence možného zneužití látky na 
nelegálním trhu: to vyžaduje, aby kliniky byly otevřeny pro 
několik návštěv denně, každý den v roce.

V průběhu posledních patnácti let bylo provedeno šest 
randomizovaných klinických studií, které zkoumaly 
výsledky a nákladovou efektivnost tohoto typu léčby (viz 
EMCDDA, 2011a). Všechny studie zahrnovaly chronické 
uživatele závislé na heroinu, u nichž ostatní léčebné 
přístupy opakovaně selhaly a kteří byli náhodně zařazeni 
do programu asistovaného léčebného podávání heroinu 
nebo léčby perorálně podávaným metadonem. Studie 
používaly různé metody a výsledkové proměnné, a jejich 
výsledky jsou proto jen středně konzistentní. Celkově 
naznačují přidanou hodnotu injekčního podávání heroinu 
pod dohledem při doplňkových dávkách metadonu pro 
dlouhodobé uživatele opioidů, u nichž ostatní přístupy 
nebyly úspěšné. Pacienti užívají méně pouličních drog 
a podle všeho získávají určité přínosy z hlediska fungování 
fyzického a duševního zdraví.

Asistované léčebné podávání heroinu stojí podle odhadu 
19 020 EUR na jednoho pacienta za rok v Německu 
a 20 410 EUR v Nizozemsku (vztaženo k cenám roku 
2009). To je podstatně více než náklady na poskytování 
roční substituční léčby pacienta perorálně podávaným 
metadonem, které se odhadují na 3 490 EUR v Německu 
a 1 634 EUR v Nizozemsku. Rozdíl mezi asistovaným 
léčebným podáváním heroinu a léčbou metadonem je 
z velké části důsledkem vyšších personálních požadavků na 
specializovaných klinikách. I přes vyšší náklady se ukázalo, 
že asistované léčebné podávání heroinu je pro vybranou 
skupinu chronických uživatelů heroinu nákladově efektivní 
intervencí (EMCDDA, 2011a).

Perorální substituční léčba v těhotenství

Doporučuje se, aby těhotné ženy závislé na opioidech po 
dobu těhotenství braly metadon v rámci substituční léčby. 
Přestože mnoho žen bude chtít po zjištění, že jsou těhotné, 
užívání opioidů ukončit, je třeba zamezit během těhotenství 
abstinenčnímu syndromu z důvodu vysokého rizika relapsu 
užívání heroinu a nebezpečí abstinenčních symptomů 
včetně potratu nebo předčasného porodu (WHO, 2009). 
Prenatální expozice metadonu je však také spojena 
s neonatálním abstinenčním syndromem, který vyžaduje 
podávání léčiv a hospitalizaci.

Alternativou metadonu v udržovací léčbě je buprenorfin 
a v nedávné době byl zkoumán na vzorku 175 těhotných 
žen závislých na opioidech, které se zúčastnily mezinárodní 
randomizované kontrolované studie (Jones, H., a kol., 
2009a) provedené na šesti místech v USA, jednom 
v Kanadě a jednom ve Vídni. Ženy, které se do studie 
přihlásily ve 13. až 30. týdnu těhotenství, byly náhodně 
rozděleny do skupiny s metadonem nebo buprenorfinem 
a byly s novorozenci sledovány až do šesti měsíců po 
porodu. Stejně jako v jiných studiích byl buprenorfin spojen 
s vyšší mírou nedokončení léčby (33 %) než metadon 
(18 %), ale děti ve skupině s buprenorfinem potřebovaly 
k léčbě neonatálního abstinenčního syndromu méně 
morfinu a méně dní hospitalizace. Studie dospěla k závěru, 
že při udržení v léčbě lze těhotným ženám buprenorfin 
nebo metadon k léčbě závislosti na opioidech v těhotenství 
nabídnout (Jones, H., a kol. 2009b).

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?sid=49993104&loc=es_rss
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Úvod
Užívání drog může mít širokou škálu negativních důsledků, 
jako jsou úrazy, poruchy duševního zdraví, plicní choroby, 
kardiovaskulární problémy, nezaměstnanost nebo 
bezdomovectví. Škodlivé důsledky se vyskytují zvláště 
u problémových uživatelů drog, jejichž celkové zdraví 
a socioekonomická situace mohou být mnohem horší než 
v běžné populaci.

Užívání opioidů a injekční užívání drog jsou dvě formy užívání 
drog, které jsou s těmito škodlivými účinky úzce spjaty, 
zejména s předávkováním a přenosem infekčních chorob. 
Počet smrtelných předávkování hlášený v Evropské unii za 
poslední dvě desetiletí odpovídá přibližně jednomu úmrtí 
z předávkování každou hodinu. Výzkum také ukazuje, že 
v posledních dvou desetiletích zemřel velký počet uživatelů 
drog z dalších příčin, jako jsou AIDS nebo sebevraždy 
(Bargagli a kol., 2006; Degenhardt a kol., 2009).

Snižování úmrtnosti a nemocnosti související s užíváním 
drog je pro evropské protidrogové politiky ústředním 
tématem. Hlavní úsilí v této oblasti je vynakládáno 
prostřednictvím intervencí, které se soustředí na 
nejrizikovější skupiny a zaměřují se na chování přímo 
spojené se škodlivými účinky drog.

Infekční nemoci související s drogami
Centrum EMCDDA systematicky sleduje infekce HIV 
a hepatitidy B a C u injekčních uživatelů drog (107). Infekční 
onemocnění způsobená těmito viry patří mezi nejzávažnější 
zdravotní důsledky užívání drog. Uživatele drog mohou 
v nepoměrném rozsahu postihovat také další infekční 
onemocnění, včetně hepatitidy A a D, pohlavně přenosných 
chorob, tuberkulózy, tetanu, botulismu, antraxu a lidského 
T-lymfotropního viru.

HIV a AIDS

Na konci roku 2009 zůstával výskyt hlášených nově 
diagnostikovaných případů infekcí HIV u injekčních 

uživatelů drog ve většině zemí Evropské unie nadále nízký 
a celková situace v EU se v celosvětovém i širším evropském 
měřítku jeví jako poměrně pozitivní (ECDC a WHO-Europe, 
2010; Wiessing a kol., 2009) (obr. 15). Alespoň částečně 
je to možná důsledek větší dostupnosti opatření pro 
prevenci, léčbu a minimalizaci škod, včetně substituční 
léčby a programů výměny jehel a injekčních stříkaček. 
Významnou úlohu možná sehrály také jiné faktory, jako 
je pokles injekčního užívání drog hlášený z několika zemí 
(EMCDDA, 2010g). Průměrná míra nově diagnostikovaných 
případů v šestadvaceti členských státech EU, které 
byly schopny poskytnout za rok 2009 údaje, dosáhla 
2,85 případu na milion obyvatel neboli 1 299 nově 
hlášených případů (108). V některých částech Evropy 
však údaje naznačují, že přenos HIV spojený s injekčním 
užíváním drog v roce 2009 pokračoval, což zdůrazňuje 
nutnost zajistit pokrytí místní prevencí a její účinnost.

Dostupné údaje o prevalenci HIV ve vzorcích injekčních 
uživatelů drog v EU opět vycházejí ve srovnání s prevalencí 
v sousedních zemích na východě pozitivně (109), ačkoli 
srovnání mezi zeměmi je třeba kvůli rozdílům v metodice 
studií a jejich pokrytí provádět obezřetně.

Trendy v infekci HIV

Údaje o nově hlášených případech spojených s injekčním 
užíváním drog v roce 2009 naznačují, že míra infekce 
v Evropské unii nadále celkově klesá poté, co v letech 
2001–2002 dosáhla vrcholu způsobeného epidemií 
v Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Z pěti zemí, které hlásí nejvyšší 
počty nově diagnostikovaných infekcí mezi injekčními 
uživateli drog za období 2004 až 2009 (Estonsko, 
Španělsko, Lotyšsko, Litva, Portugalsko), pokračovaly tři 
v sestupném trendu, avšak míra v Estonsku a Litvě oproti 
úrovni roku 2008 opět vzrostla (obr. 16) (110). V Estonsku 
došlo k nárůstu z 26,8 případu na milion obyvatel v roce 
2008 na 63,4 případu na milion obyvatel v roce 2009 
a v Litvě z 12,5 případu na milion obyvatel v roce 2008 
na 34,9 případu na milion obyvatel v roce 2009. Za stejné 
období také vzrostl počet případů nových infekcí mezi 
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(107) Podrobnosti o metodách a definicích viz Statistický věstník 2011.
(108) Chybějí údaje z Rakouska. Průměrná míra pro členské státy EU, Chorvatsko, Turecko a Norsko je 2,44 případu na milion obyvatel.
(109) Viz tab. INF-1 ve Statistickém věstníku 2011.
(110) Údaje ze Španělska nemají celonárodní pokrytí.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab1
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(111) Údaje o trendech nejsou k dispozici pro Estonsko, Irsko a Turecko. Viz tab. INF-108 ve Statistickém věstníku 2011.
(112) Údaje z Itálie se týkají uživatelů drog v léčbě, u nichž je status injekčního užívání drog neznámý, a proto může být pokles prevalence HIV 

důsledkem poklesu injekčního užívání drog v testované populaci.
(113) Viz tab. INF-104 ve Statistickém věstníku 2011.
(114) Viz tab. INF-109 ve Statistickém věstníku 2011.

injekčními uživateli v Bulharsku z 0,9 nového případu na 
milion obyvatel v roce 2004 na 9,7 případu na milion 
v roce 2009, zatímco ve Švédsku tato míra dosáhla 
vrcholu s počtem 6,7 nového případu na milion obyvatel 
(61 nových diagnóz) v roce 2007. Tyto údaje nasvědčují 
tomu, že v některých zemích nadále existuje mezi injekčními 
uživateli drog možnost propuknutí epidemie HIV.

Údaje o trendech získané monitorováním prevalence 
HIV na vzorcích injekčních uživatelů drog významně 
doplňují údaje získané hlášením případů HIV. Údaje 
o trendech prevalence za období 2004–2009 jsou 
k dispozici pro 27 evropských zemí (111). V 19 zemích 
zůstaly odhady prevalence HIV nezměněny. V pěti 
zemích (Francie, Itálie, Rakousko, Polsko, Portugalsko) 
vykázaly údaje o prevalenci HIV pokles; ve třech je to 
na základě národních vzorků, zatímco ve Francii vychází 
trend z údajů z pěti měst. V Rakousku nevykazuje národní 
vzorek žádnou změnu, pokles je však sledován ve Vídni. 
Rostoucí prevalenci HIV hlásí dvě země: Slovensko 
(národní údaje) a Lotyšsko (výsledky testu ze sedmi měst 
hlášené jimi samými). V Bulharsku se pokles na národní 
úrovni neprojevuje v hlavním městě (Sofie), kde je trend 

vzestupný. V Itálii je národní trend sestupný, pouze jeden 
z 21 regionů hlásí nárůst (112).

Ze srovnání trendů v nově diagnostikovaných infekcích 
souvisejících s injekčním užíváním drog s trendy v prevalenci 
HIV u injekčních uživatelů drog vyplývá, že incidence 
infekce HIV související s injekčním užíváním drog ve většině 
zemí na národní úrovni klesá.

Přestože trendy jsou od roku 2004 většinou sestupné, 
míra nově hlášených diagnóz HIV (na milion obyvatel) 
v roce 2009 v souvislosti s injekčním užíváním drog je stále 
relativně vysoká v Estonsku (63,4), Litvě (34,9), Lotyšsku 
(32,7), Portugalsku (13,4) a Bulharsku (9,7), což nasvědčuje 
tomu, že mezi injekčními uživateli drog v těchto zemích 
nadále dochází ke značnému počtu nových infekcí (113).

Další náznaky o probíhajícím přenosu HIV jsou pozorovány 
v šesti zemích (Estonsko, Španělsko, Francie, Lotyšsko, 
Litva, Polsko), kde prevalence ve vzorcích mladých 
injekčních uživatelů drog (mladších 25 let) v období 
2005–2007 přesahuje 5 % (114), a ve dvou zemích 
(Bulharsko, Kypr), kde prevalence u mladých injekčních 
uživatelů drog v období 2004–2009 vzrostla.

Obr. 15: Infekce HIV nově diagnostikované u injekčních uživatelů v roce 2009 v Evropě a střední Asii
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Pozn.: Barva označuje výskyt na jeden milion obyvatel hlášených nově diagnostikovaných případů HIV připisovaných rizikové skupině injekčních uživatelů drog, které 
byly diagnostikovány v roce 2009.

Zdroje: ECDC a WHO-Europe, 2010. Ruské údaje jsou z Federálního výzkumného metodického centra pro prevenci a boj proti AIDS. Infekce HIV. Informační bulletin 
č. 34, s. 35, Moskva, 2010 (v ruštině).

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab108
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab104
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab109
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Výskyt AIDS a dostupnost vysoce účinné antiretrovirové 
léčby

Informace o výskytu AIDS jsou důležité, neboť mohou 
ukazovat nový výskyt symptomatických onemocnění, i když 
nejsou dobrým ukazatelem přenosu HIV. Vysoká míra 
incidence AIDS může naznačovat, že mnohým injekčním 
uživatelům drog nakaženým HIV se nedostane vysoce účinné 
antiretrovirové léčby v dostatečně rané fázi jejich nákazy, 
aby z léčby získali maximální přínos. Nedávný celosvětový 
přehled nasvědčuje tomu, že v některých evropských zemích 
tomu tak může nadále být (Mathers a kol., 2010).

Zemí s nejvyšší incidencí AIDS související s injekčním 
užíváním drog je nyní Lotyšsko, s odhadovaným počtem 
20,8 nového případu na milion obyvatel v roce 2009, což je 
pokles z 26,4 nového případu na milion obyvatel v roce 
2008. Relativně vysokou incidenci AIDS mezi injekčními 
uživateli drog hlásí rovněž Estonsko, Španělsko, Portugalsko 
a Litva, s 19,4, 7,3, 6,6, resp. 6,0 novými případy na milion 
obyvatel. Z těchto zemí vykazovaly v období 2004 až 2009 
sestupný trend Španělsko a Portugalsko, nikoli však Estonsko 
a Litva (115).

Hepatitida B a C

Virová hepatitida, zvláště infekce způsobená virem 
hepatitidy C (HCV), má mezi injekčními uživateli drog 
v Evropě vysokou prevalenci. Míra protilátek HCV 

v národních vzorcích injekčních uživatelů drog se v letech 
2008–2009 pohybovala od 22 do 83 %, přičemž osm ze 
dvanácti zemí uvádí úroveň přesahující 40 % (116). Tři země 
(Česká republika, Maďarsko, Slovinsko) hlásí prevalence 
nižší než 25 %, i když výskyt infekce na této úrovni stále 
představuje významný problém pro veřejné zdraví.

V jednotlivých zemích se úroveň prevalence HCV může 
značně lišit, neboť se zde projevují regionální rozdíly 
i charakteristika příslušné vybrané populace. Například 
v Itálii se pohybují regionální odhady od 37 % až po 81 % 
(obr. 17).

Nedávné studie (2008–2009) ukazují široký rozptyl 
hodnot prevalence HCV u injekčních uživatelů drog 
mladších 25 let a těch, kteří užívají drogu injekčně méně 
než dva roky, což naznačuje různou incidenci HCV v těchto 
populacích v Evropě (117). Tyto studie však také ukazují, 
že mnozí injekční uživatelé drog se virem nakazí na 
počátku injekčního užívání. To znamená, že pro zahájení 
účinných preventivních opatření proti infekci HCV je zde 
pravděpodobně jen krátké období.

Za období 2004–2009 hlásí klesající prevalenci HCV 
u injekčních uživatelů drog osm zemí a rostoucí prevalenci 
jedna země (Kypr), zatímco čtyři další země hlásí 
v různých souborech dat rozdílné trendy. Je však zapotřebí 
přistupovat k nim obezřetně vzhledem k omezenému 
zeměpisnému pokrytí a/nebo velikosti vzorku v některých 
případech (118). Studie mezi mladými injekčními uživateli 
drog (mladšími 25 let) opět nasvědčují tomu, že některé 
země mohou v této skupině zaznamenávat pokles na 
národní (Bulharsko, Slovinsko, Spojené království) nebo 
nižší než národní úrovni (Kréta v Řecku, Vorarlberg 
v Rakousku), což může naznačovat pokles šíření. Hlášeny 
jsou však i některé nárůsty (Kypr, Štýrský Hradec 
v Rakousku). Některé z těchto trendů se potvrzují v údajích 
o nových injekčních uživatelích (injekčně užívajících drogy 
méně než dva roky). Rostoucí prevalence HCV mezi novými 
injekčními uživateli je hlášena v Řecku (Attica), zatímco 
poklesy jsou hlášeny z Rakouska (Vorarlberg) a Švédska 
(Stockholm) (119).

Prevalence protilátek proti viru hepatitidy B (HBV) se 
také do značné míry liší, možná částečně kvůli rozdílům 
v proočkovanosti, ačkoliv roli zde mohou hrát i jiné 
faktory. Nejvyšší výpovědní hodnotu k určení infekce HBV 
má serologický marker HBsAg (povrchový antigen viru 
hepatitidy B), který svědčí o probíhající infekci. Za období 
2004–2009 uvádějí čtyři ze čtrnácti zemí poskytujících 
údaje o tomto viru mezi injekčními uživateli drog studie 

(115) Viz obr. INF-1 a tab. INF-104 (část ii) ve Statistickém věstníku 2011.
(116) Viz tab. INF-2 a INF-111 ve Statistickém věstníku 2011.
(117) Viz tab. INF-112 a INF-113 a obr. INF-6 (část ii) a (část iii) ve Statistickém věstníku 2011.
(118) Viz tab. INF-111 ve Statistickém věstníku 2011.
(119) Viz tab. INF-112 a INF-113 ve Statistickém věstníku 2011.

Obr. 16: Trendy nově hlášených infekcí HIV mezi injekčními 
uživateli drog v pěti členských státech EU s nejvyššími počty 
případů
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Pozn.: Údaje hlášené do konce října 2010 viz obr. INF-2 ve Statistickém 
věstníku 2011.

Zdroje: ECDC a WHO-Europe, 2010.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inffig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab104b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab111
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab112
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inffig6b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inffig6c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab111
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab112
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inffig2
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(120) Viz tab. INF-114 ve Statistickém věstníku 2011.
(121) Viz tab. INF-105 a INF-106 ve Statistickém věstníku 2011.
(122) Viz rámeček „Tuberkulóza mezi uživateli drog“.

s prevalencí HBsAg vyšší než 5 % (Bulharsko, Řecko, Litva, 
Rumunsko) (120).

Trendy v čase u oznámených případů hepatitidy B a C 
ukazují rozdílný obraz, ale ten je obtížné interpretovat 
kvůli nízké kvalitě údajů. Určitý náhled do epidemiologie 
těchto infekcí může poskytnout podíl injekčních uživatelů 
drog na počtu všech hlášených případů, kde jsou rizikové 
faktory známy (Wiessing a kol., 2008). Při vypočtení 
průměru všech dvaceti zemí, pro něž jsou údaje za období 
2004–2009 k dispozici, tvoří injekční uživatelé drog 63 % 
všech případů HCV a 38 % akutních hlášených případů 
HCV, kde je kategorie rizika známa. U hepatitidy B tvoří 
injekční uživatelé drog 20 % všech hlášených případů 
a 26 % akutních případů. Tyto údaje potvrzují, že injekční 
uživatelé drog i nadále představují v Evropě významnou 
skupinu s rizikem nákazy virovou hepatitidou (121).

Další infekční onemocnění

Vedle virových infekcí jsou injekční uživatelé drog 
zranitelní bakteriálními nemocemi (122). Epidemie 
antraxu mezi injekčními uživateli drog v Evropě (viz 
EMCDDA, 2010a) upozornila na přetrvávající problém 
závažného onemocnění způsobeného sporoformními 

bakteriemi mezi injekčními uživateli drog. Jedna evropská 
studie shromáždila údaje o hlášených případech čtyř 
bakteriálních infekcí (botulismus, tetanus, Clostridium novyi 
a antrax) u injekčních uživatelů drog v posledním desetiletí. 
Během období 2000–2009 hlásilo šest zemí 367 případů, 
přičemž výskyt v populaci se pohyboval v rozmezí od 0,03 
do 7,54 na milion obyvatel. Většinu případů infekce (92 %) 
hlásily tří země na severozápadě Evropy: Irsko, Spojené 
království a Norsko. Tento zeměpisný rozdíl není vysvětlen 
a vyžaduje další zkoumání (Hope a kol., 2011).

Prevence a řešení infekčních nemocí
Prevence infekčních chorob mezi uživateli drog je důležitým 
cílem v oblasti veřejného zdraví v Evropské unii a součástí 
protidrogových politik většiny členských států. Země usilují 
o prevenci a kontrolu šíření infekčních nemocí mezi uživateli 
drog kombinací přístupů, mimo jiné sledováním, očkováním 
a léčbou infekcí; protidrogovou léčbou, zejména substituční 
léčbou závislosti na opioidech, a poskytováním sterilního 
injekčního náčiní. Vedle toho poskytují komunitní aktivity 
informace, vzdělávání a behaviorální intervence, často 
prováděné prostřednictvím terénních nebo nízkoprahových 
agentur. Tato opatření, společně s antiretrovirovou léčbou 

Obr. 17: Prevalence protilátek HCV mezi injekčními uživateli drog
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Pozn.: Údaje za roky 2008 a  2009. Černé čtverečky jsou vzorky s  národním pokrytím; modré trojúhelníčky jsou vzorky s  nižším než národním (místním nebo 
regionálním) pokrytím. Rozdíly mezi zeměmi je třeba interpretovat obezřetně kvůli rozdílům v  typech prostředí a metodách studií; národní strategie výběru 
vzorků se liší. Země jsou uvedeny v pořadí rostoucí prevalence, na základě průměru národních dat, nebo pokud nejsou dostupná, dat nižší než národní úrovně. 
Další informace viz obr. INF-6 ve Statistickém věstníku 2011.

Zdroj: Národní kontaktní místa sítě Reitox.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab114
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab105
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab106
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inffig6
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a diagnostikou a léčbou tuberkulózy, propagují agentury 

OSN jako hlavní intervence pro prevenci HIV, léčbu 

injekčních uživatelů drog a péči o ně (WHO, UNODC 

a UNAIDS, 2009).

Intervence

Účinnost substituční léčby závislosti na opioidech při 
snižování přenosu HIV a injekčního rizikového chování 
hlášeného samotnými uživateli potvrdilo několik studií 
a přehledů. Přibývá důkazů, že kombinace substituční léčby 
závislosti na opioidech a programů výměny injekčních jehel 
a stříkaček je při snižování výskytu HIV a HCV a injekčního 
rizikového chování účinnější než jeden či druhý přístup sám 
o sobě (ECDC a EMCDDA, 2011).

V návaznosti na zdokonalení v léčbě hepatitidy C zvyšuje 
řada zemí své úsilí o prevenci, diagnostiku a léčbu hepatitidy 
mezi uživateli drog. Evropská unie podporuje několik iniciativ 
ke zlepšení prevence hepatitidy C mezi uživateli drog. Tyto 
iniciativy zahrnují: mapování národních standardů a pokynů 
pro prevenci HCV v EU (Zurhold, 2011); shromažďování 
příkladů intervencí v oblasti osvěty, prevence, léčby 
a péče (projekt Correlation a EHRN, 2010); vypracování 
školicích materiálů pro tvůrce politik, odborné pracovníky 
ve zdravotnictví a místní poskytovatele služeb (např. Hunt 
a Morris, 2011).

Bezplatné poskytování čistých injekčních jehel zajišťované 
prostřednictvím specializovaných zařízení nebo lékáren 
existuje ve všech zemích s výjimkou Turecka, ale i přes značné 
rozšíření v posledních dvou desetiletích ukazují informace 
o zeměpisném pokrytí nerovnováhu, přičemž několik zemí ve 
střední a východní Evropě a Švédsko nadále hlásí v některých 
oblastech nedostatečnou dostupnost (viz obr. 18).

Tuberkulóza mezi uživateli drog

Tuberkulóza (TB) je bakteriální onemocnění, které postihuje 
většinou plíce a může být smrtelné. V roce 2008 bylo 
ve 26 členských státech EU a Norsku identifikováno celkem 
82 605 případů, přičemž výskyt vyšší než 20 případů 
na 100 000 obyvatel se objevil v Rumunsku (114,1), 
Litvě (66,8), Lotyšsku (47,1), Bulharsku (41,2), Estonsku (33,1) 
a Portugalsku (28,7) (ECDC, 2010). V Evropě je toto 
onemocnění převážně soustředěno ve vysoce rizikových 
skupinách, jako jsou migranti, bezdomovci, uživatelé drog 
a vězni. V důsledku marginalizace a životního stylu se mohou 
uživatelé drog potýkat s vyšším rizikem nákazy TB než běžná 
populace. Status HIV pozitivní představuje další riziko vzniku 
TB, které se odhaduje na dvacetkrát až třicetkrát vyšší než 
u těch, kteří infekci HIV nemají (WHO, 2010a).

Údaje o prevalenci TB v populacích uživatelů drog 
jsou vzácné. V Evropě jsou hlášeny vysoké výskyty 
aktivní (symptomatické) TB mezi uživateli drog v léčbě 
v Řecku (1,7 %), Litvě (3 %) a Portugalsku (1–2 %), zatímco 
systematické testování v zařízeních pro léčbu drogové 
závislosti v Rakousku, na Slovensku a v Norsku žádné 
případy nezjistilo.

Tuberkulózu u uživatelů drog je možné účinně léčit, i když 
to vyžaduje složitý léčebný režim po dobu nejméně 
šesti měsíců. Dokončení léčby je zásadní, protože 
choroboplodný organismus rychle získává toleranci na léky 
a stává se vůči léčbě rezistentní. U problémových uživatelů 
drog, zejména těch s chaotickým životním stylem, může 
být obtížné dosáhnout dodržování léčby. Nové přístupy, 
jejichž cílem je zkrátit dobu léčby, mají potenciál zvýšit 
pravděpodobnost úspěšného dokončení.

Prevence infekcí u injekčních uživatelů drog: 
společné pokyny ECDC a EMCDDA

V roce 2011 vydalo Evropské středisko pro prevenci 
a kontrolu nemocí (ECDC) a centrum EMCDDA společné 
pokyny pro prevenci a kontrolu infekčních nemocí mezi 
injekčními uživateli drog. Pokyny poskytují ucelený přehled 
o účinnosti intervencí, včetně opatření, jako je poskytování 
čistých injekčních stříkaček a dalšího injekčního náčiní, 
protidrogové léčby, včetně substituční léčby závislosti na 
opioidech, očkování, testování a léčby infekcí mezi uživateli 
drog. Pokyny se zabývají modely poskytování služeb 
a nejvhodnějšími informačními a osvětovými sděleními pro 
tuto populaci.

Tato publikace je k dispozici v tištěné formě a na 
internetových stránkách EMCDDA, a to pouze v angličtině.

Obr. 18: Geografická dostupnost programů výměny injekčních 
jehel a stříkaček na regionální úrovni

Dostupné
Nedostupné
Chybějící nebo 
vyloučené údaje

MT 00

Pozn.: Regiony definované podle klasifikace územních jednotek pro statistiku 
(NUTS) úrovně 2; další informace viz internetové stránky Eurostat.

Zdroj: Viz tab. HSR-4 ve Statistickém věstníku 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/publications/ecdc-emcdda-guidelines
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab4
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(123) Viz tab. HSR-5 ve Statistickém věstníku 2011. Za období 2007–2009 nebyly údaje o počtu injekčních stříkaček k dispozici pro Dánsko, Německo 
a Itálii. Údaje z Nizozemska pokrývají pouze Amsterodam a Rotterdam a údaje ze Spojeného království nezahrnují Anglii.

(124) Viz obr. HSR-3 ve Statistickém věstníku 2011.
(125) Tato čísla nezahrnují prodeje lékáren, které mohou v řadě zemí představovat významný zdroj sterilních injekčních stříkaček pro uživatele drog.
(126) Viz „Úmrtnost související s drogami: složitý pojem“ ve výroční zprávě za rok 2008.
(127) Evropský odhad je založen na údajích z roku 2009 pro 17 z 27 členských států EU a Norsko, na údajích z roku 2008 pro devět zemí 

a předpokládaných údajích pro jednu zemi. Vyloučena je Belgie, protože nejsou k dispozici žádné údaje. Více informací viz tab. DRD-2 (část i) ve 
Statistickém věstníku 2011.

(128) Viz obr. DRD-7 (část i) a tab. DRD-5 (část ii) a DRD-107 (část i) ve Statistickém věstníku 2011.
(129) Podrobné metodické informace viz Statistický věstník 2011 a stránky věnované problematice úmrtí souvisejících s drogami s hlavními ukazateli.

Poslední údaje o poskytování injekčních stříkaček 
prostřednictvím specializovaných programů výměny jehel 
a stříkaček jsou dostupné ze všech zemí kromě tří a v dalších 
dvou jsou neúplné (123). Ukazují, že prostřednictvím těchto 
programů je distribuováno téměř 50 milionů injekčních 
stříkaček za rok. To odpovídá průměru 94 injekčních stříkaček 
na každého odhadovaného injekčního uživatele drog 
v zemích poskytujících údaje o injekčních stříkačkách.

Pro třináct zemí lze průměrný počet rozdaných injekčních 
stříkaček za rok na každého injekčního uživatele drog 
odhadnout (124). V sedmi z těchto zemí odpovídá počet 
injekčních stříkaček rozdaných specializovanými programy 
číslu méně než 100 na každého injekčního uživatele, čtyři 
země rozdají 100 až 200 injekčních stříkaček a Lucembursko 
a Norsko uvádí distribuci více než 200 injekčních stříkaček 
na každého injekčního uživatele (125). Pro účely prevence HIV 
posuzují agentury OSN distribuci 100 injekčních stříkaček 
na každého injekčního uživatele drog ročně jako nízkou 
a 200 injekčních stříkaček na každého injekčního uživatele 
drog jako vysokou (WHO, UNODC a UNAIDS, 2009).

Během posledních čtyř vykazovaných let (2005–2009) 
celkový počet injekčních stříkaček rozdaných v programech 
vzrostl o 32 %. Subregionální analýza trendů poskytování 
injekčních stříkaček ukazuje zastavení nárůstu v původních 
členských státech EU (z doby před rokem 2004) a nárůst 
v novějších členských státech.

Úmrtí a úmrtnost související s drogami

Užívání drog je jednou z hlavních příčin zdravotních 
problémů a úmrtí mladých lidí v Evropě a může se značnou 
měrou podílet na všech úmrtích dospělých osob. Studie 
zjistily, že 10 až 23 % úmrtí osob ve věku 15 až 49 let lze 
přičíst na vrub užívání opioidů (Bargagli a kol., 2006; Bloor 
a kol., 2008).

Úmrtnost související s užíváním drog zahrnuje úmrtí 
způsobená přímo nebo nepřímo užíváním drog. Sem patří 
úmrtí způsobená předávkováním drogami (úmrtí vyvolaná 
drogami), HIV/AIDS, dopravními nehodami – zvláště při 
kombinaci s alkoholem, násilím, sebevraždami a chronickými 
onemocněními v důsledku opakovaného užívání drog (např. 
kardiovaskulární problémy uživatelů kokainu) (126).

Úmrtí vyvolaná drogami

Nejnovější odhady naznačují, že v roce 2009 bylo 
v členských státech EU a Norsku asi 7 630 úmrtí vyvolaných 
drogami, což při porovnání s počtem 7 730 případů 
hlášených v roce 2008 svědčí o stabilní situaci (127). 
Číselné údaje jsou pravděpodobně konzervativní, protože 
národní údaje mohou být ovlivněny podhodnocením nebo 
nedostatečným zjištěním úmrtí vyvolaných drogami. Míru 
podhodnocení v národních údajích posuzovalo jen málo zemí.

V období 1995–2008 hlásily každoročně členské státy 
EU a Norsko 6 300 až 8 400 úmrtí vyvolaných drogami. 
V roce 2008, za který jsou naposledy dostupné údaje 
pro téměř všechny země, došlo k více než polovině všech 
hlášených úmrtí vyvolaných drogami ve dvou zemích, 
a to v Německu a ve Spojeném království, které společně 
se Španělskem a Itálií zaznamenaly dvě třetiny všech 
hlášených případů (5 075).

Pro rok 2009 se v EU odhaduje průměrná úmrtnost v důsledku 
předávkování na 21 mrtvých na milion obyvatel ve věku 
15–64 let, přičemž většina zemí hlásí 4 až 59 úmrtí na milion 
obyvatel (obr. 19). Více než 20 úmrtí na milion obyvatel 
hlásí 13 z 28 evropských zemí a více než 40 úmrtí na milion 
obyvatel sedm zemí. Mezi Evropany ve věku 15–39 let bylo 
předávkování drogami důvodem 4 % všech úmrtí (128).

Počet hlášených úmrtí vyvolaných drogami může být 
ovlivněn prevalencí a vzorci užívání drog (injekční užívání, 
souběžné užívání více drog), věkem a komorbiditami 
uživatelů drog a dostupností léčby a pohotovostních 
služeb a také kvalitou sběru dat a vykazování. Zvýšení 
spolehlivosti evropských údajů v posledních letech 
umožňuje lepší popis trendů a většina zemí nyní přijala 
případovou definici schválenou centrem EMCDDA (129). 
Srovnání mezi zeměmi je však třeba provádět obezřetně, 
protože mezi jednotlivými zeměmi stále existují rozdíly 
v metodice vykazování a zdrojích údajů.

Úmrtí související s opioidy

Heroin

Ve většině případů úmrtí vyvolaných drogami, jež jsou 
hlášeny v Evropě, jsou přítomny opioidy, především heroin 
nebo jeho metabolity. Ve 22 zemích, které za rok 2008 
nebo 2009 poskytly údaje, tvořily opioidy velkou většinu 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrfig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab2a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig7a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab107a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drd
http://www.emcdda.europa.eu/themes/key-indicators/drd
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(130) Jelikož většinu případů hlášených centru EMCDDA tvoří předávkování opioidy (hlavně heroinem), jsou zde k popisu a analýze úmrtí související 
s užíváním heroinu použity obecné charakteristiky hlášených úmrtí vyvolaných drogami.  
Viz obr. DRD-1 ve Statistickém věstníku 2011.

(131) Viz obr. DRD-2 a DRD-3 a tab. DRD-1 (část i) ve Statistickém věstníku 2011.

všech případů: více než 90 % v pěti zemích a 80 % až 
90 % v dalších dvanácti. K látkám často detekovaným 
vedle heroinu patří alkohol, benzodiazepiny, další opioidy 
a v některých zemích kokain. Tato skutečnost naznačuje, že 
k podstatnému podílu úmrtí způsobených drogami dochází 
v kontextu souběžného užívání více drog, jak dokládá 
přehled toxikologie úmrtí souvisejících s drogami ve Skotsku 
v období 2000–2007. Ukázalo se, že mezi přítomností 
heroinu a alkoholu je pozitivní spojitost, zejména u starších 
mužů. Mezi muži, jejichž úmrtí mělo souvislost s heroinem, 
byl alkohol přítomen u 53 % osob ve věku 35 let a více, 
oproti 36 % v případech osob mladších 35 let (Bird 
a Robertson, 2011; viz též GROS, 2010).

Většinu případů úmrtí na předávkování heroinem, 
které jsou v Evropě hlášeny, tvoří muži (81 %). Celkově 
připadají na každý případ ženy asi čtyři případy mužů 
(přičemž poměr se pohybuje od 1,4:1 v Polsku po 31:1 
v Rumunsku) (130). V členských státech, které vstoupily do 
EU v poslední době, jsou hlášená úmrtí vyvolaná drogami 
u mužů a u mladších lidí pravděpodobnější v porovnání 
s členskými státy, které byly členy EU před rokem 2004, 
a Norskem. Vzorce se v Evropě liší, přičemž vyšší podíl 

mužů je hlášen v jižních zemích Evropy (Řecko, Itálie, 
Rumunsko, Kypr, Maďarsko, Chorvatsko) a v Estonsku, 
Lotyšsku a Litvě. Dánsko, Nizozemsko, Švédsko a Norsko 
vykazují vyšší podíl případů starších osob. Ve většině 
zemí je průměrný věk osob umírajících na předávkování 
heroinem kolem 35 let a v mnoha zemích stoupá. To 
svědčí o možné stabilizaci nebo snížení počtu mladých 
uživatelů heroinu a stárnoucí kohortě problémových 
uživatelů opioidů. Celkově dochází k 12 % těchto úmrtí 
hlášených v Evropě u osob mladších 25 let (131).

S případy fatálních a nefatálních předávkování heroinem je 
spojena řada faktorů. Patří k nim injekční a souběžné užívání 
dalších látek, zejména alkoholu, benzodiazepinů a některých 
antidepresiv. Dalšími faktory, které s předávkováním 
souvisejí, jsou nárazové užívání drogy, komorbidita, 
bezdomovectví, špatný stav duševního zdraví (např. deprese 
a úmyslné otravy), absence protidrogové léčby, dřívější 
zkušenost s předávkováním a nepřítomnost jiných osob 
v okamžiku předávkování (Rome a kol., 2008). Obdobím 
zvláště vysokého rizika předávkování je doba bezprostředně 
po propuštění z věznice (WHO, 2010a) nebo protidrogové 
léčby, jak dokládá řada dlouhodobých studií.

Obr. 19: Odhadovaná úmrtnost mezi všemi dospělými (15–64 let) v důsledku úmrtí vyvolaných drogami
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Pozn.: Další informace viz obr. DRD-7 ve Statistickém věstníku 2011.
Zdroj: Národní kontaktní místa sítě Reitox.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab1a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig7
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(132) Viz rámeček „Metadon a úmrtnost“.
(133) Údaje o úmrtích souvisejících s jinými drogami než heroinem viz tab. DRD-108 ve Statistickém věstníku 2011.
(134) Viz obr. DRD-8 a DRD-11 ve Statistickém věstníku 2011.

Ostatní opioidy

Vedle heroinu je v toxikologických zprávách uvedena 
celá řada jiných opioidů, včetně metadonu (132) 
a buprenorfinu. Úmrtí v důsledku otravy buprenorfinem 
nejsou častá a uvádí je velmi málo zemí, navzdory 
čím dál tím většímu používání této látky v substituční 
léčbě v Evropě. Ve Finsku nicméně buprenorfin zůstává 
nejběžnějším opioidem detekovaným při soudních 
pitvách, obvykle však v kombinaci s jinými látkami. 
Dokládá to nedávná finská zpráva zkoumající drogové 
nálezy v případech neúmyslných otrav, která uváděla 
přítomnost benzodiazepinů téměř ve všech případech 
(38 ze 40), kdy byl buprenorfin identifikován jako hlavní 
příčina smrti. Významným přispívajícím faktorem zjištěným 
ve 22 ze 40 případů byl také alkohol (Salasuo a kol., 
2009). V Estonsku byla většina úmrtí vyvolaných drogami 
hlášených v roce 2009 stejně jako v předchozích letech 
důsledkem užívání 3-metylfentanylu.

Úmrtí související s jinými drogami

Úmrtí způsobená akutní otravou kokainem se jeví jako 
relativně málo běžná (EMCDDA, 2010a). Jelikož se však 
předávkování kokainem obtížněji definují a identifikují 
než úmrtí související s opioidy, mohou být v hlášeních 
podhodnocena (viz kapitola 5).

V roce 2009 bylo v 21 zemích hlášeno asi 900 úmrtí 
souvisejících s kokainem. Kvůli nedostatečné porovnatelnosti 
dostupných údajů je však obtížné evropský trend popsat. 
Nejnovější údaje pro Španělsko a Spojené království, dvě 
země s nejvyššími hodnotami prevalence užívání kokainu, 
ukazují na pokles úmrtí souvisejících s touto drogou: ve 
Španělsku z 25,1 % hlášených případů úmrtí za přítomnosti 
kokainu (bez opioidů) v roce 2007 na 19,3 % v roce 2008; 
a ve Spojeném království z 12,7 % v roce 2008 na 9,6 % 
v roce 2009. Kokain bývá velmi zřídka identifikován jako 
jediná látka, která přispěla k úmrtí vyvolanému drogami.

Nedávný mezinárodní přehled úmrtnosti uživatelů 
kokainu došel k závěru, že existují omezené údaje 
o rozsahu zvýšené úmrtnosti problematických či závislých 
uživatelů kokainu (Degenhardt a kol., 2011). Přehled 
zahrnoval poznatky ze tří evropských následných studií: 
francouzské studie sledující osoby zatčené za trestné činy 
související s kokainem, nizozemské studie mezi injekčními 
uživateli kokainu přihlášenými do studie prostřednictvím 
nízkoprahových služeb a italské studie se závislými uživateli 
kokainu v léčbě. Hrubé hodnoty úmrtnosti v těchto studiích 
se pohybovaly v rozmezí 0,54 až 4,6 na 100 člověkoroků. 
Nedávná dánská kohortová studie mezi osobami léčenými 
kvůli užívání kokainu ukázala zvýšení rizika úmrtí o 6,4 
ve srovnání s osobami stejného věku a pohlaví v běžné 
populaci (Arendt a kol., 2011).

Úmrtí, při kterých je přítomna extáze (MDMA), nejsou 
hlášena často a v mnoha těchto případech nebyla droga 
identifikována jako přímá příčina smrti (133). V roce 2009 
byla hlášena úmrtí pravděpodobně související s katinony 
v Anglii (mefedron) a Finsku (MDPV) (viz kapitola 8).

Trendy v úmrtích vyvolaných drogami

Počet úmrtí vyvolaných drogami se v Evropě v průběhu 
80. let a na počátku 90. let 20. století prudce zvýšil, 
souběžně s nárůstem užívání heroinu a injekčního užívání 
drog, a poté zůstal na vysoké úrovni (134). V letech 2000 až 
2003 většina členských států EU uváděla pokles, po němž 
v letech 2003 až 2008 následoval vzestup. Předběžné 
údaje dostupné za rok 2009 ukazují celkový počet stejný 
jako v roce 2008 nebo o něco málo nižší. V případech, 
kdy je srovnání možné, počet hlášených úmrtí poklesl 

Metadon a úmrtnost

Při odhadovaném počtu 700 000 uživatelů opioidů 
v substituční léčbě se z hlediska úmrtí vyvolaných drogami 
v poslední době dostávají do popředí pozornosti léky jako 
metadon. Metadon bývá často zmiňován v toxikologických 
zprávách o úmrtích souvisejících s užíváním drog a někdy 
bývá označován za příčinu smrti. Přesto současné dostupné 
důkazy silně svědčí ve prospěch přínosů dobře regulované 
a kontrolované substituční léčby závislosti na opioidech, 
v kombinaci s intervencemi psychosociální pomoci, pro 
udržení pacientů v léčbě a omezení nelegálního užívání 
opioidů a úmrtnosti.

Pozorovací studie uvádějí, že úmrtnost u uživatelů opioidů 
v substituční léčbě metadonem je přibližně třetinová oproti 
úmrtnosti neléčených uživatelů. Důležitým faktorem je 
doba trvání léčby, přičemž nedávné studie ukazují, že 
při léčbě závislosti na opioidech je více než 85% šance 
snížení celkové úmrtnosti mezi uživateli opioidů, jestliže 
zůstanou v léčbě po dobu 12 měsíců a déle (Cornish a kol., 
2010). Přínosy zvýšené pravděpodobnosti přežití se zvyšují 
s kumulovanou dobou v léčbě (Kimber a kol., 2010). Navíc 
metadon podle všeho snižuje riziko nákazy virem HIV 
přibližně o 50 % ve srovnání s odnětím drogy nebo žádnou 
léčbou (Mattick a kol., 2009). Co se týká úmrtí v populaci 
souvisejících s metadonem, nedávná studie ve Skotsku 
a Anglii došla k závěru, že zavedením dávkování metadonu 
pod dohledem došlo k výraznému poklesu počtu úmrtí, 
v nichž metadon figuroval. V letech 1993 až 2008 došlo 
v kontextu rozšíření léčby k nejméně čtyřnásobnému snížení 
počtu úmrtí na předávkování v souvislosti s metadonem 
v přepočtu na množství předepsaného metadonu (Strang 
a kol., 2010).

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab108
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig11
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v některých z největších zemí, včetně Německa, Itálie 
a Spojeného království.

Důvody stejných nebo rostoucích počtů hlášených úmrtí 
vyvolaných drogami v některých zemích je obtížné vysvětlit, 
zvláště vzhledem k náznakům poklesu injekčního užívání 
drog a zvýšení počtu uživatelů opioidů, kteří jsou v kontaktu 
s léčebnými službami a službami minimalizace škod. 
Možná vysvětlení jsou: vyšší míra souběžného užívání více 
drog (EMCDDA, 2009b) nebo vysoce rizikového chování, 
vyšší počty relapsujících uživatelů opioidů propouštěných 
z věznice nebo léčby a stárnoucí kohorta zranitelnějších 
uživatelů drog.

Celková úmrtnost související s užíváním drog

Celková úmrtnost související s užíváním drog zahrnuje 
úmrtí vyvolaná drogami a úmrtí způsobená užíváním drog 
nepřímo, jako například přenosem infekčních chorob, 
kardiovaskulárními problémy a úrazy. Úmrtí nepřímo 
související s užíváním drog je obtížné vyčíslit, jejich dopad 
na veřejné zdraví však může být značný. Tato úmrtí jsou 
soustředěna hlavně mezi problémové uživatele drog, i když 
k některým (např. dopravním nehodám) dochází mezi 
občasnými uživateli.

Odhady celkové úmrtnosti související s drogami lze 
odvodit různými způsoby, například spojením informací 
z kohortových studií úmrtnosti s odhady prevalence 
užívání drog. Dalším přístupem je využívání existujících 
všeobecných statistik úmrtnosti a odhadování podílu úmrtí 
souvisejících s užíváním drog.

Kohortové studie úmrtnosti

Kohortové studie úmrtnosti sledují tytéž skupiny 
problémových uživatelů v čase a pomocí souvztažnosti 
s rejstříky úmrtnosti se snaží určit příčiny všech úmrtí, k nimž 
v této skupině dojde. Tento typ studií může stanovit celkovou 
úmrtnost a příčinně specifickou úmrtnost pro danou kohortu 
a může odhadnout, do jaké míry úmrtnost ve skupině 
překračuje úmrtnost v běžné populaci (135).

V závislosti na prostředí výběru (např. studie prováděné 
v zařízeních protidrogové léčby) a kritériích pro zařazení 
(např. injekční uživatelé drog, uživatelé heroinu) většina 
kohortových studií uvádí úmrtnost mezi problémovými 
uživateli drog v rozmezí 1 až 2 % ročně. Tyto údaje 
o úmrtnosti jsou zhruba 10krát až 20krát vyšší než u stejné 
věkové skupiny v běžné populaci. Relativní důležitost 
různých příčin úmrtí se mezi jednotlivými populacemi, mezi 
zeměmi a v čase liší. Obecně však bývá hlavní příčinou úmrtí 
mezi problémovými uživateli drog v Evropě předávkování 
drogami, které je příčinou až 50–60 % úmrtí mezi injekčními 

uživateli drog v zemích s nízkou prevalencí HIV/AIDS. Vedle 
HIV/AIDS a dalších chorob patří k často uváděným příčinám 
úmrtí sebevraždy, úrazy a zneužívání alkoholu.

Úmrtí nepřímo související s užíváním drog

Kombinací existujících údajů z Eurostatu a sledování 
HIV/AIDS odhadlo centrum EMCDDA, že v roce 2007 
v Evropské unii zemřelo asi 2 100 osob na HIV/AIDS, které 
lze připsat užívání drog (136), přičemž k 90 % těchto úmrtí 
došlo ve Španělsku, Francii, Itálii a Portugalsku.

K dalším chorobám, které jsou příčinou určitého podílu 
úmrtí mezi uživateli drog, patří chronická onemocnění, 
jako například choroby jater hlavně v důsledku nákazy 
hepatitidou C (HCV) a často zhoršené nadměrným 
užíváním alkoholu a souběžnou infekcí HIV. Úmrtí 
způsobená jinými infekčními nemocemi jsou vzácnější. 
Příčinám úmrtí mezi uživateli drog jako např. sebevraždám, 
úrazům a také zabitím byla věnována mnohem menší 
pozornost, bez ohledu na skutečnosti, které naznačují, že 
mají na úmrtnost značný dopad.

Snižování počtu úmrtí
Patnáct evropských zemí hlásí, že jejich národní 
protidrogová strategie se soustředí na snižování počtu 
úmrtí souvisejících s drogami, že takové politiky existují 
na regionální úrovni nebo že mají specifický akční plán 
prevence úmrtí souvisejících s drogami. V některých dalších 
zemích (Estonsko, Francie, Rakousko) nedávný nárůst úmrtí 
souvisejících s drogami (částečně v mladších věkových 
skupinách a mezi integrovanými uživateli) zvýšil povědomí 
o potřebě lepších řešení.

Léčba může významně snížit riziko úmrtí uživatelů drog, 
i když se objevují rizika související s tolerancí drog při 
zahájení nebo ukončení léčby. Studie ukazují, že riziko 

(135) Informace o kohortových studiích úmrtnosti viz Klíčové ukazatele na internetových stránkách EMCDDA.
(136) Viz tab. DRD-5 (část iii) ve Statistickém věstníku 2011.

„Vybrané téma“: Úmrtnost související 
s užíváním drog – komplexní přístup 
a důsledky pro veřejné zdraví

„Vybrané téma“ EMCDDA publikované v letošním roce 
představuje zjištění týkající se úmrtnosti související 
s drogami z nedávných dlouhodobých studií mezi 
problémovými uživateli drog v Evropě. Zkoumá celkovou 
úmrtnost a úmrtnost se specifickými příčinami a popisuje 
rizikové a ochranné faktory zjištěné výzkumem. Zabývá se 
také dopady na veřejné zdraví.

Tato publikace je k dispozici v tištěné formě a na 
internetových stránkách EMCDDA, a to pouze v angličtině.

http://www.emcdda.europa.eu/themes/key-indicators/drd
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab5c
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/mortality
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úmrtí vyvolaného drogami při relapsu po léčbě nebo 
v týdnech následujících po propuštění z věznice je 
významně zvýšené.

Kvůli svému farmakologickému bezpečnostnímu profilu je 
v některých zemích doporučován pro udržovací substituční 
léčbu závislosti na opioidech buprenorfin (137), a kombinace 
buprenorfin-naloxon získala registraci nejméně v polovině 
zemí (138).

Přestože v některých evropských zemích bylo dosaženo 
pokroku směrem k překlenutí mezery v léčbě na 
svobodě a ve věznici (139), bylo narušení protidrogové 
léčby, ať v důsledku zatčení, uvěznění nebo propuštění, 
identifikováno jako faktor zvyšující riziko předávkování 
(Dolan a kol., 2005). Tato skutečnost vedla k tomu, 
že Evropská regionální kancelář Světové zdravotnické 
organizace (2010c) vydala doporučení ohledně prevence 
předávkování ve věznicích a zlepšení kontinuity péče po 
propuštění.

Vedle zlepšení přístupu k protidrogové léčbě byly 
zkoumány další intervence ke snížení rizika předávkování 
uživatelů drog. Tyto intervence se zabývají osobnostními 
a situačními faktory a faktory souvisejícími s užíváním 
drog. Ve většině zemí jsou informační materiály o riziku 
předávkování, často vydávané v několika jazycích, 
aby oslovily uživatele drog z řad migrantů, šířeny 
prostřednictvím specializovaných protidrogových 
agentur a internetových stránek, a v poslední době také 
prostřednictvím textových zpráv a elektronickou poštou. 
Poradenství a nácvik bezpečnějšího užívání drog pro 
uživatele, které provádějí pracovníci protidrogových 
služeb nebo školitelé ve vrstevnických programech, existují 
ve 27 zemích, ale poskytování těchto intervencí je často 
ojedinělé a omezené (140).

K dalším řešením, která hlásí malý počet zemí, patří: 
následné kontroly osob, jejichž případy si v souvislosti 
s drogami vyžádaly urgentní lékařskou péči (Belgie, Dánsko, 
Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko), „systémy včasného 
varování“ upozorňující uživatele na nebezpečné látky 
(Belgie, Česká republika, Francie, Maďarsko, Portugalsko, 
Chorvatsko) a lepší kontroly s cílem předejít předepisování 
více léků (Lucembursko, Spojené království). Zařízení pro 

aplikaci drog pod dohledem, jako například v Německu, 
Španělsku, Lucembursku, Nizozemsku a Norsku, zajišťují 
příležitost pro okamžitý zásah odborníků v případě 
předávkování a snižují zdravotní dopady nefatálních 
předávkování. K důkazům o dopadu zařízení pro aplikaci 
drog pod dohledem na úmrtí v komunitě vyvolaná drogami 
patří nedávná studie provedená ve Vancouveru, která 
uvedla, že poté, co byla v dotčené komunitě otevřena 
místnost pro injekční aplikaci drog pod dohledem, došlo 
ke snížení smrtelných předávkování o 35 % (Marshall, B., 
a kol., 2011). Tento výsledek ukazuje stejným směrem jako 
předchozí studie, jejichž přehled je uveden v monografii 
o minimalizaci škod (EMCDDA, 2010b).

Přístupem, který by mohl zabránit úmrtím z předávkování 
opioidy, je školení o předávkování kombinované s dávkou 
naloxonu – který působí proti účinkům opioidů a je široce 
používán v nemocnicích a urgentní medicíně – k domácí 
aplikaci. Některé evropské země hlásí existenci komunitních 
programů, které předepisují naloxon uživatelům drog, 
u nichž je riziko předávkování opioidy. Preskripci naloxonu 
provází povinné školení, jak rozpoznat předávkování, 
poskytnout pomoc na podporu základních životních 
funkcí (např. umělé dýchání, stabilizovanou polohu) a jak 
naloxon podávat. Tato intervence je zaměřena na uživatele 
drog, jejich rodiny a vrstevníky, a má za cíl pomoci jim 
podniknout v případech předávkování účinná opatření ještě 
před příjezdem záchranné služby.

Podávání naloxonu uživatelům drog hlásí Itálie (kde tuto 
látku poskytuje 40 % protidrogových služeb), Německo 
a Spojené království (Anglie a Wales). Nové iniciativy hlásí 
Bulharsko, Dánsko a Portugalsko. Ve Skotsku bylo v roce 
2010 na národní úrovni zavedeno poskytování „naloxonu 
k domácí aplikaci“ všem ohroženým osobám propouštěným 
z věznice a vláda podporuje národní program naloxonu 
k domácí aplikaci pro osoby, u nichž existuje podezření 
na riziko předávkování opioidy, a pro ty, kdo s nimi 
mohou přijít do styku. Účinnost „naloxonu při propuštění“ 
v rámci snižování počtu úmrtí na předávkování v týdnech 
následujících po propuštění z věznice hodnotí v Anglii 
studie projektu N-Alive, která provede randomizované 
kontrolované hodnocení u 5 600 vězňů.

(137) Pokyny pro léčbu viz Portál správné praxe.
(138) Viz tab. HSR-1 ve Statistickém věstníku 2011.
(139) Viz kapitola 2 a tab. HSR-9 ve Statistickém věstníku 2011.
(140) Viz tab. HSR-8 ve Statistickém věstníku 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/standards/treatment
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab9
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab8
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(141) Rozhodnutí Rady 2005/387/JVV ze dne 10. května 2005 o výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových psychoaktivních látek (Úř. věst. 
L 127, 20.5.2005, s. 32).

(142) Viz rámeček „Hlavní skupiny nových psychoaktivních látek monitorované systémem včasného varování“.
(143) Viz rámeček „Pokyny pro hodnocení rizik“.
(144) Rozhodnutí Rady 2010/759/EU ze dne 2. prosince 2010 o podrobení 4-methylmethkatinonu (mefedronu) kontrolním opatřením (Úř. věst. L 322, 

8.12.2010, s. 44).

Úvod

Poskytování včasných a objektivních informací o nových 
drogách a vznikajících trendech má vzhledem ke stále 
dynamičtější a rychle se vyvíjející povaze problému drog 
v Evropě rostoucí význam. Trh s novými drogami vyniká 
rychlostí, s jakou dodavatelé reagují na uvalení kontrolních 
opatření nabídkou nových alternativ zakázaných produktů. 
Řada informačních zdrojů a špičkové ukazatele, včetně 
monitorování internetu a analýzy odpadních vod, 
mohou pomoci poskytnout lepší přehled o vznikajících 
trendech drog v Evropě. Tato kapitola se zabývá novými 
psychoaktivními látkami zjištěnými prostřednictvím 
systému včasného varování a navazuje na hodnocení rizik 
mefedronu. Zkoumá fenomén „legálních opojení“ spolu 
s řadou národních reakcí na volný prodej nových látek.

Opatření v oblasti nových drog

Systém včasného varování Evropské unie byl vyvinut 
jako mechanismus rychlé reakce na objevení nových 
psychoaktivních látek na drogové scéně. Systém 
je v současné době předmětem přezkumu v rámci 
vyhodnocení fungování rozhodnutí Rady 2005/387/JVV 
Evropskou komisí (141).

Nové psychoaktivní látky

V letech 1997 až 2010 bylo prostřednictvím systému 
včasného varování oficiálně ohlášeno více než 150 nových 
psychoaktivních látek, které jsou nyní monitorovány. Během 
tohoto období se rychlost, s jakou se na trhu objevují 
nové látky, zvýšila, přičemž v posledních dvou letech byly 
hlášeny rekordní počty nových látek – 24 v roce 2009 
a 41 v roce 2010 (142). Mnohé z těchto nových látek 
byly zjištěny na základě testování výrobků prodávaných 
na internetu a ve specializovaných obchodech (např. 
obchodech typu „smart shop“, „head shop“).

Většina ze 41 nových psychoaktivních látek zjištěných 
v roce 2010 jsou syntetické katinony nebo syntetické 
kanabinoidy. S patnácti novými deriváty zjištěnými v roce 
2010 jsou nyní syntetické katinony po fenetylaminech 
druhou největší skupinou drog, které systém včasného 
varování monitoruje. Seznam nově oznámených látek 
obsahuje také různorodou skupinu chemických látek, 
včetně syntetického derivátu kokainu, přírodního 
prekurzoru a různých syntetických psychoaktivních látek. 
Deriváty fencyklidinu (PCP) a ketaminu, dvou zavedených 
léčiv používaných v současnosti nebo v minulosti 
v humánní nebo veterinární medicíně, byly hlášeny poprvé 
v roce 2010.

Vznik nových drog na základě léků se známým potenciálem 
zneužívání je příkladem toho, jak inovace na nelegálním 
trhu vyžadují společné řešení ze strany regulátorů léčiv 
a drog. Tato otázka představuje spíše potenciální hrozbu 
než bezprostřední problém, ale vzhledem k rychlosti, 
s jakou se tato oblast vyvíjí, je pravděpodobně důležité 
předvídat budoucí výzvy.

Hodnocení rizik

V roce 2010 se mefedron (4-methylmethkatinon) stal 
prvním derivátem katinonu, u něhož byla oficiálně 
hodnocena rizika. Byl také první látkou, jejíž rizika 
byla hodnocena podle nových pracovních pokynů (143). 
Hodnocení se potýkalo s problémy omezené 
dostupnosti údajů a odlišnosti mefedronu od dříve 
hodnocených sloučenin. Poprvé však byla zahrnuta 
data toxikologického screeningu z průzkumné studie ve 
skupině uživatelů mefedronu, což umožnilo, aby výsledky 
byly pevněji založeny na důkazech než v předchozích 
hodnoceních rizik.

Na základě zjištění zprávy o hodnocení rizik (EMCDDA, 
2010e) rozhodla Evropská rada v prosinci 2010 podrobit 
mefedron kontrolním opatřením a trestním postihům v celé 
Evropě (144). V té době už mělo kontrolní opatření vůči 

Kapitola 8
Nové drogy a vznikající trendy
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(145) Belgie, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Rakousko, Polsko, Rumunsko, Švédsko, Spojené 
království, Chorvatsko, Norsko.

mefedronu zavedeno osmnáct evropských zemí (145). 
Zbývající členské státy mají jeden rok na to, aby přijaly 
nezbytná opatření.

Sledování mefedronu

Průběžně sledovat užívání a dostupnost mefedronu v Evropě 
umožňuje malé množství zdrojů, především internetové 
průzkumy s návštěvníky klubů a studie internetového 
prodeje. Internetové průzkumy mezi čtenáři britského 
časopisu pro návštěvníky klubů stanovily celoživotní 
prevalenci užívání mefedronu na úroveň přibližně 40 % 
v roce 2010 (2 295 respondentů, Dick a Torrance, 2010) 
a 61 % v roce 2011 (2 560 respondentů, Winstock, 2011), 
avšak prevalence užití v posledním měsíci klesla ve stejném 
období z 33 % na 25 %. Tyto průzkumy nelze považovat za 
reprezentativní pro širší populaci návštěvníků klubů.

Dostupnost mefedronu na internetu byla hodnocena 
v šesti internetových studiích (krátkodobých studiích) 

EMCDDA v období od prosince 2009 do února 2011. 
V první polovině roku 2010 byl mefedron běžně a legálně 
dostupný u dodavatelů na internetu, kde se prodával jak 
ve spotřebitelských, tak ve velkých množstvích. Krátkodobé 
studie, které centrum EMCDDA provedlo u internetových 
obchodů s drogami, ukázaly největší dostupnost mefedronu 
na internetu v březnu 2010, kdy ho nabízelo 77 prodejců. 
Od té doby celkový počet obchodů, které mefedron na 
internetu prodávají, klesá, jelikož od dubna 2010 začaly 
evropské země na tuto látku uvalovat kontrolní opatření. 
Přestože mefedron bude od začátku roku 2011 podléhat 
kontrole ve většině členských států, ukázala vícejazyčná 
krátkodobá studie EMCDDA, že tato droga je na internetu 
v tomto okamžiku nadále dostupná, přičemž bylo zjištěno 
23 stránek nabízejících mefedron kupujícím v Evropské unii. 
Z původních 77 internetových obchodů zjištěných v březnu 
2010 bylo o rok později v provozu už pouze 15 a jen dva 
z nich stále ještě mefedron prodávají. Třináct zbývajících 
obchodů nadále prodávalo další produkty, často 
prezentované jako „chemikálie určené pro výzkumné účely“ 

Hlavní skupiny nových psychoaktivních látek 
monitorované systémem včasného varování

Nové psychoaktivní látky objevující se na drogových trzích 
v Evropě patřily v minulosti k malému počtu chemických rodin, 
přičemž většina hlášení do systému včasného varování se 
týkala fenetylaminů a tryptaminů. V posledních pěti letech 
je však hlášeno stále více nových látek z rostoucího spektra 
chemických rodin (viz obrázek).

Fenetylaminy zahrnují široké spektrum látek, které mohou 
vykazovat stimulační, entaktogenní a halucinogenní účinky. 
K příkladům patří syntetické látky amfetamin, metamfetamin 
a MDMA (3,4-metylendioxymetamfetamin) a meskalin, který 
se vyskytuje přirozeně.

Tryptaminy zahrnují řadu látek, které mají převážně 
halucinogenní účinky. Hlavními představiteli jsou přirozeně se 
vyskytující látky dimetyltryptamin (DMT), psilocin a psilocybin 
(přítomné v halucinogenních houbách) a dále polosyntetický 
dietylamid kyseliny lysergové (LSD).

Piperaziny zastupují látky mCPP (1-(3-chlorfenyl)piperazin) 
a BZP (1-benzylpiperazin), které obě stimulují centrální 
nervovou soustavu.

Katinony mají stimulační účinky. Hlavními deriváty katinonu 
jsou polosyntetické látky methkatinon a syntetické sloučeniny 
mefedron, metylon a MDPV (3,4-metylendioxypyrovaleron).

Syntetické kanabinoidy jsou funkčně podobné delta- 
-9-tetrahydrokanabinolu (THC), který je účinnou látkou 
marihuany. Stejně jako THC mohou mít halucinogenní, 
sedativní a tlumivé účinky. Byly zjištěny v rostlinných směsích 
ke kouření, jako je např. „spice“ (viz EMCDDA, 2009d).

Mezi další látky hlášené do systému včasného varování patří 
různé rostlinné a syntetické psychoaktivní látky (např. indany, 
benzodifuranyly, narkotická analgetika, syntetické deriváty 
kokainu, deriváty ketaminu a fencyklidinu), které přísně vzato 
nenáleží do žádné z předchozích rodin. Patří sem také malý 
počet léčivých přípravků a derivátů.

Více informací o vybraných nových psychoaktivních látkách viz 
Profily drog na stránkách EMCDDA.
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Pozn.: Počet nových psychoaktivních látek ohlášených Evropskému systému 
včasného varování podle rozhodnutí Rady 2005/387/JVV.

http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles
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(146) Tyto produkty zahrnovaly MDAI (5,6-metylendioxymetamfetamin-2-aminoindan), 5-IAI (5-iodo-2-aminoindan), MDAT 
(6,7-metylendioxymetamfetamin-2-aminotetralin), 5-APB (5-(2-aminopropyl)benzofuran, prodáván jako „Benzo fury“), 6-APB (6-(2-aminopropyl)
benzofuran), nafyron (naftylpyrovaleron, prodáván jako NRG-1), 4-MEC (4-methylethkatinon, prodáván jako NRG-2) a metoxetamin 
(2-(3-metoxyfenyl)-2-(etylamino)cyklohexanon).

(147) 3,4-metylendioxypyrovaleron, derivát pyrovaleronu podléhající kontrole podle seznamu IV Úmluvy OSN z roku 1971.
(148) PMA (para-metoxyamfetamin) je uveden v seznamu I Úmluvy OSN z roku 1971 od roku 1986 a PMMA (para-metoxymetylamfetamin) podléhá 

kontrole na úrovni EU od roku 2002; viz EMCDDA (2003).
(149) Viz rámeček „Ne zcela ‚legální opojení‘“.

a nabízené jako „legální alternativy mefedronu“ (146). 
Krátkodobá studie EMCDDA z roku 2011 také zjistila 
oproti roku 2010 významné snížení počtu internetových 
obchodů nabízejících mefedron, které mají patrně sídlo ve 
Spojeném království. V roce 2011 byly zemí s nejvyšším 
počtem internetových obchodů prodávajících mefedron 
Spojené státy americké (šest), následuje Česká republika 
a Spojené království (po třech). Za stejné období se cena 
mefedronu zvýšila, a to z 10–12 EUR za gram v roce 2010 
na 20–25 EUR za gram v roce 2011.

Otravy a úmrtí související s mefedronem nadále pozorně 
monitoruje systém včasného varování. Nefatální nepříznivé 
zdravotní účinky konzumace mefedronu byly zaznamenány 
v Irsku a ve Spojeném království. V roce 2010 byly 
přijaty zprávy o 65 podezřelých úmrtích v souvislosti 
s mefedronem v Anglii, z nichž testy ukázaly přítomnost 
této drogy ve 46 případech. Zjištění látky v toxikologickém 
vzorku však nemusí nutně znamenat, že způsobila úmrtí 
nebo k němu přispěla, a zprávy o úmrtích spojených 
s mefedronem je třeba interpretovat obezřetně.

Sledování ostatních látek
V Evropě neexistuje žádné rutinní monitorování látek, 
u nichž bylo provedeno hodnocení rizik, včetně těch, 
které následně začaly podléhat kontrole. Dostupné 
informace o těchto látkách pocházejí především ze záchytů 
drog a ze zpráv o nežádoucích zdravotních účincích 
kontrolovaných látek hlášených do systému včasného 
varování. Řada členských států uvádí, že v roce 2009 
a 2010 byly nadále dostupné piperaziny BZP a mCPP. 
mCPP byl často přítomen v tabletách prodávaných jako 
extáze, které byly zjištěny v programech testování tablet, 
například v Nizozemsku. Také v roce 2010 hlásilo Finsko 
přítomnost MDPV (147) ve třinácti toxikologických vzorcích 
z pitev, přičemž znovuobjevení dvou fenetylaminů, PMA 
a PMMA (148), uvedly tři země. V Nizozemsku bylo zjištěno, 
že prášek prodávaný jako amfetamin obsahuje až 10 % 
PMA a tablety prodávané jako extáze měly vysoký obsah 
PMMA; v Norsku bylo zachyceno značné množství PMMA; 
a v Rakousku obsahovala směs prodávaná jako amfetamin 
50 % PMMA. Všechny země hlásily zdravotní incidenty 
a úmrtí související s PMA a PMMA, dvěma látkami, které 
jsou známé značnou toxicitou a které v minulosti způsobily 
smrtelná předávkování.

„Legální opojení“
Od 80. let 20. století byly nové psychoaktivní látky 
označovány jako „designerské drogy“, i když v uplynulých 
letech se stal populárním termín „legální opojení“. Výraz 
„legální opojení“ označuje širokou škálu neregulovaných 
psychoaktivních sloučenin nebo produktů tyto sloučeniny 
obsahující, které jsou uváděny na trh jako legální alternativy 
známých kontrolovaných látek a obvykle prodávány 
prostřednictvím internetu nebo v prodejnách typu „smart 
shop“ nebo „head shop“. Tento termín se používá pro 
širokou škálu syntetických látek a látek a produktů 
rostlinného původu, včetně „rostlinných opojení“, „párty 
pilulek“ a „chemikálií pro výzkumné účely“, z nichž mnohé 
mohou být specificky určeny k obcházení stávajících 
protidrogových kontrolních opatření. Termín samotný, ačkoli 
se běžně užívá, zůstává problematický (149).

Prevalence a dostupnost na internetu

V Evropě existuje málo studií o prevalenci „legálních 
opojení“, ať už je tento pojem použit jako kolektivní 

Pokyny pro hodnocení rizik

Aktuální pracovní pokyny pro hodnocení rizik nových 
psychoaktivních látek, které byly přijaty v roce 2008, byly 
zavedeny poprvé v roce 2010 u mefedronu (EMCDDA, 
2010c). Pokyny poskytují koncepční rámec pro provádění 
vědecky podloženého posouzení na základě důkazů včas 
a s omezenými informačními zdroji. Hlavními zvažovanými 
oblastmi jsou: zdravotní a sociální rizika, výroba 
a obchodování, zapojení organizovaného zločinu a možné 
důsledky kontrolních opatření.

Pokyny zvažují všechny faktory, které by podle úmluv OSN 
z roku 1961 a 1971 opravňovaly k zařazení látky pod 
mezinárodní kontrolu. Zavádějí také nový semikvantitativní 
bodovací systém na základě odborného posouzení. Pokyny 
zohledňují dvojí definici rizika, a sice pravděpodobnost, 
že nějaké škody mohou nastat (obvykle definována 
jako „riziko“), a stupeň závažnosti této škody (obvykle 
definovaný jako „nebezpečí“). Vedle toho se provádí 
přezkum prevalence užívání, potenciálních přínosů a rizik 
této látky nezávisle na jejím právním postavení v členských 
státech a porovnání se známějšími drogami.

V roce 2010 Světová zdravotnická organizace přijala také 
revizi svých pokynů pro hodnocení psychoaktivních látek 
v rámci mezinárodní kontroly (WHO, 2010b).
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Výroční zpráva za rok 2011: Stav drogové problematiky v Evropě

označení nebo označuje jednotlivé látky. Polská studie 
z roku 2008 ve skupině 1 400 osmnáctiletých studentů 
zjistila, že 3,5 % z nich užilo „legální opojení“ alespoň 
jednou v životě, zatímco následná studie ve skupině 
1 260 studentů v roce 2010 ukázala nárůst na 11,4 %. 
Užití „legálních opojení“ v posledních dvanácti měsících 
bylo v roce 2008 uváděno u 2,6 % studentů a v roce 2010 
stouplo na 7,2 %. Užití v posledním měsíci však pokleslo 
z 1,5 % v roce 2008 na 1,1 % v roce 2010. Další studie 
o prevalenci „legálních opojení“ se očekávají z České 
republiky, Irska a Španělska v roce 2011.

EMCDDA monitoruje dostupnost „legálních opojení“ 
na internetu prostřednictvím pravidelných a cílených 
krátkodobých studií internetu, přičemž v té nejnovější 
bylo použito 18 ze 23 úředních jazyků EU (150), jimiž 
jako svými mateřskými jazyky mluví 97 % obyvatel EU, 
a dále ruština a ukrajinština. Vedle vyhledávání výrazu 
„legální opojení“ zahrnují látky, které jsou do těchto 
studií zařazeny, „rostlinná opojení“ („spice“, kratom 

a šalvěj), GBL (gama-butyrolakton) a halucinogenní houby. 
Krátkodobá studie internetu v roce 2011 zaznamenala 
314 internetových obchodů prodávajících „legální opojení“, 
které by zboží odeslaly nejméně do jednoho členského 
státu EU. Zjistit zemi původu internetových obchodů je 
obtížné, ale na základě atributů, jako jsou kontaktní údaje, 
národní doména, měna a informace o dopravě zboží, 
se jako nejčastější ukazuje Spojené království (obr. 20). 
Nejčastějším jazykem rozhraní byla angličtina, která 
byla jazykem 83 % internetových obchodů sledovaných 
v průzkumu v roce 2011. Dvě nejčastěji nabízená 
„legální opojení“, dostupná v 92, resp. 72 internetových 
obchodech, byly kratom a šalvěj.

Dostupnost produktů typu „spice“ na internetu v roce 
2011 nadále klesala, přičemž tyto látky nabízelo 12 ze 
sledovaných internetových prodejců, což je pokles z 21 
obchodů v roce 2010 a 55 obchodů v roce 2009. V roce 
2011 byla cena za balíček „spice“ o hmotnosti 3 gramy 
12–18 EUR, oproti přibližně 20–30 EUR v roce 2009. Tento 
souběžný pokles dostupnosti a ceny může být projevem 
konkurence dalších nových léků.

(150) Angličtina, bulharština, čeština, dánština, francouzština, italština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, 
rumunština, řečtina, slovenština, španělština a švédština.

Obr. 20: Předpokládané země původu internetových obchodů 
nabízejících „legální opojení“ zjištěných v krátkodobých 
internetových studiích v roce 2010 a 2011
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Pozn.: Do grafu byly zařazeny pouze členské země s  nejméně dvěma 
internetovými obchody v  roce 2010 i  v  roce 2011. V  roce 2011 zjistilo 
vyhledávání poprvé provedené v Rumunsku 13 internetových obchodů se 
sídlem v Rumunsku.

Ne zcela „legální opojení“

Termín „legální opojení“ se používá jako zastřešující termín 
pro psychoaktivní látky, které nepodléhají kontrole podle 
protidrogových právních předpisů. Popisovat tyto látky 
jako „legální“ může být pro zákazníky nesprávné nebo 
zavádějící, protože na mnohé z nich se vztahují právní 
předpisy pro bezpečnost léčiv nebo potravin.

Podle evropské směrnice o bezpečnosti výrobků 
jsou výrobci povinni uvádět na trh pouze bezpečné 
výrobky. Za rozumně předvídatelných podmínek použití 
by výrobek neměl „představovat žádné riziko nebo 
představovat pouze minimální rizika slučitelná s použitím 
výrobku a považovaná za přijatelná a odpovídající 
vysoké úrovni ochrany zdraví a bezpečnosti osob“, 
přičemž se berou v úvahu jeho charakteristiky, 
označování štítkem, upozornění a návody k jeho použití. 
Možná v reakci na to uvádějí internetové obchody 
v rostoucí míře u svých výrobků zdravotní varování. 
Podle směrnice musí distributoři také informovat příslušné 
orgány o vážných rizicích a opatřeních distributorů 
k jejich prevenci. Za nedodržení lze uložit trest odnětí 
svobody.

Prodávat v Evropě nové drogy není o nic víc „legální“ než 
prodávat jiné netestované, nepravdivě označené výrobky. 
K příkladům opatření proti prodeji „legálních opojení“ 
podle předpisů na ochranu spotřebitele patří zabavení 
látky „spice“ a mefedronu od dodavatelů v Itálii a ve 
Spojeném království na základě nesprávného označení. 
V roce 2010 také zdravotní inspektorát v Polsku zrušil 
1 200 prodejen typu „head shop“.
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Kapitola 8: Nové drogy a vznikající trendy

Kontrola volného prodeje nových drog 
a policejní dohled
Rychlé šíření nových látek tlačí členské státy k tomu, aby 
přehodnotily a revidovaly některá ze svých obvyklých 
řešení problémů s drogami. V roce 2010 přijaly Irsko 
a Polsko rychle právní předpisy k omezení volného prodeje 
psychoaktivních látek, které nepodléhají kontrole podle 
protidrogových právních předpisů. To vyžadovalo od obou 
zemí práci na pečlivém právním vymezení těchto látek. 
Irský zákon je definuje jako psychoaktivní látky, které nejsou 
specificky kontrolovány podle stávajících právních předpisů 
a které mají schopnost stimulovat nebo tlumit centrální 
nervovou soustavu, což vede k halucinacím, závislosti 
nebo významným změnám motorických funkcí, myšlení 
nebo chování. Léčivé přípravky a potraviny, veterinární 
léčiva, alkoholické nápoje a tabák jsou vyloučeny. Polský 
zákon uvádí „náhražky drog“, definované jako látky nebo 
rostliny, jež jsou používány místo kontrolovaných drog nebo 
ke stejným účelům a jejichž výroba nebo uvádění na trh 
není upravena zvláštními právními předpisy. Nezmiňuje 
konkrétně to, zda by droga měla být považována za 
škodlivou.

Vynucování irského zákona provádí policie. Vysocí policejní 
důstojníci mohou na prodejce uvalit „zákaz prodeje“; 
jestliže jej pachatel nedodrží, mohou soudy vydat „soudní 
zákaz“. Za prodej, reklamu a nedodržení „soudního 
zákazu“ lze uložit trest až pět let odnětí svobody. Naproti 
tomu v Polsku zákon vynucuje státní hygienický inspektorát. 
Trestem za výrobu náhradních drog nebo jejich uvádění do 
oběhu je vysoká pokuta, přičemž trestem za reklamu na 

náhradní drogy je až jeden rok odnětí svobody. Inspektoři 
státního hygienického inspektorátu mohou zakázat 
obchodování s „náhradní drogou“ až na 18 měsíců, aby 
posoudili její bezpečnost, je-li důvodné podezření, že by 
mohla ohrozit život nebo zdraví. Pokud se zjistí, že droga 
je škodlivá, je distributor povinen uhradit náklady na toto 
posouzení. Inspektoři mají také právo uzavřít prodejnu na 
dobu až tří měsíců. Užívání těchto látek není ani v jedné 
z obou zemí trestným činem a uživatelům nehrozí trest.

Policejní dohled nad nově kontrolovanými 
psychoaktivními látkami

Ve Spojeném království byly v roce 2010 pro policejní 
složky vydány podrobné pokyny k výkonu policejního 
dohledu nad nově kontrolovanými psychoaktivními látkami, 
zejména syntetickými kanabinoidy, piperaziny a katinony, 
a dále GBL a 1,4-butanediolem (ACPO, 2010). Pokyny 
poskytují informace o vzhledu, vzorcích užívání, účincích 
a rizicích drog a ruční manipulaci s nimi. Pokyny doporučují 
jednotný celostátní přístup k výkonu policejního dohledu 
nad držením a šířením těchto látek. Pokyny uvádějí potřebu 
forenzní analýzy pro správné určení látky a požadovanou 
úroveň důkazů. Důraz je kladen na význam společného 
přístupu policie a místních úřadů k výkonu policejního 
dohledu nad prodejnami typu „head shop“. Doporučuje se 
provádět v prodejnách typu „head shop“ policejní kontroly, 
shromažďovat informace a poskytovat informace vlastníkům 
a dát jim příležitost kontrolované látky odevzdat. Pro tento 
účel je koncipován vzorový dopis, který vyzývá vlastníka 
obchodu, aby přezkoumal zavedená opatření a zajistil 
jejich soulad se zákonem.

Analýza odpadních vod

Analýza odpadních vod neboli epidemiologie odpadních vod je 
rychle se rozvíjející vědní obor, který má potenciál monitorovat 
trendy prevalence užívání nelegálních drog v populaci.

Pokroky v analytické chemii umožnily identifikovat 
nelegální drogy a jejich hlavní metabolity vyloučené v moči 
do odpadních vod při velmi nízkých koncentracích. Lze to 
přirovnat k velmi zředěnému vzorku moči celé společnosti 
(namísto jediného uživatele). Za určitých předpokladů lze 
z množství metabolitu v odpadních vodách výpočtem zpětně 
dojít k odhadu množství drogy spotřebované ve společnosti.

Zatímco raný výzkum se zaměřil na zjišťování kokainu a jeho 
metabolitů v odpadních vodách, nedávné studie přinesly 

odhady o míře užívání konopí, amfetaminu, metamfetaminu, 
heroinu a metadonu. Identifikace méně běžně užívaných 
drog, jako jsou ketamin a nové psychoaktivní látky, se jeví 
slibně.

Tato oblast práce se rozvíjí multidisciplinárním způsobem za 
významného přispění řady oborů, včetně: analytické chemie, 
fyziologie, biochemie, technologie odpadních vod a konvenční 
drogové epidemiologie. Setkání odborníků EMCDDA v roce 
2011 na téma analýzy odpadních vod identifikovalo nejméně 
osmnáct výzkumných skupin působících ve třinácti evropských 
zemích, které v této oblasti pracují. V popředí současného 
výzkumného programu je dosažení shody o metodách odběru 
vzorků a nástrojích a dále vytvoření kodexu správné praxe pro 
tuto oblast.
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O Evropském monitorovacím centru pro drogy  
a drogovou závislost
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (European 
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) je jednou 
z decentralizovaných agentur Evropské unie. Bylo založeno v roce 1993, 
sídlo má v Lisabonu a slouží jako ústřední zdroj komplexních informací 
o drogách a drogové závislosti v Evropě.

EMCDDA shromažďuje, analyzuje a šíří věcné, objektivní, spolehlivé 
a srovnatelné informace o drogách a drogové závislosti. Svým uživatelům 
tak poskytuje fakty podložený obrázek tohoto jevu na celoevropské úrovni.

Publikace centra jsou hlavním zdrojem informací pro širokou škálu zájemců, 
včetně tvůrců politiky a jejich poradců, odborníků a výzkumných 
pracovníků zabývajících se drogovou problematikou, a v širším smyslu pro 
sdělovací prostředky a laickou veřejnost.

Výroční zpráva EMCDDA obsahuje přehled o stavu drogové problematiky 
v EU a je základním referenčním materiálem pro každého, kdo se zajímá 
o nejnovější poznatky o drogách v Evropě.
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