KOKAIN, AMFETAMINY, EXTÁZE A KONOPÍ: NEJNOV JŠÍ TRENDY
Pro mnoho mladých Evropan se preferovanou stimula ní drogou stává kokain
(24.11.2005 LISABON) D ležitou sou ástí drogové situace v Evrop se stal kokain, uvedla dnes agentura EU
pro drogy (EMCDDA) ve své Výro ní zpráv za rok 2005 o stavu drogové problematiky v Evrop ,
p edstavené v Bruselu. Ukazatele týkající se obchodování s kokainem a jeho spot eby jasn sv d í o nár stu
dovozu a užívání této drogy. K dispozici je také stále více d kaz o existenci zdravotních problém spojených
s kokainem.
EMCDDA odhaduje, že zkušenost s kokainem má okolo devíti milion Evropan (3 % dosp lého obyvatelstva).
B hem posledního roku tuto drogu pravd podobn užilo 3–3,5 milionu (1 % dosp lého obyvatelstva) a zhruba
1,5 milionu osob (0,5 % dosp lého obyvatelstva) je azeno mezi aktuální uživatele, kte í kokain užili b hem
posledního m síce. Užívání je soust ed no hlavn ve skupin mladých dosp lých (ve v ku 15–34 let),
zejména mladých muž , a ve skupin osob žijících v m stských oblastech.
Užívání kokainu se mezi jednotlivými zem mi výrazn liší, p i emž v tšina národních pr zkum odhaduje podíl
mladých Evropan , kte í tuto drogu n kdy vyzkoušeli, v rozmezí od 1 % do 11,6 % a po et t ch, kte í ji užili
b hem posledních dvanácti m síc , v rozmezí od 0,2 % do 4,6 %.
Nejvyšší míru užívání kokainu uvád jí Špan lsko a Spojené království – tuto drogu tam b hem posledního
roku užila p es 4 % mladých dosp lých, což je v sou asnosti více, než je tomu u extáze a amfetamin .
Agentura uvádí, že tyto odhady se nyní p ibližují ísl m z USA, což vede k obavám, že v n kterých ástech
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Evropy se kokain etabluje u mnoha mladých lidí jako preferovaná stimula ní droga ( ).
Od konce 90. let poskytují pr zkumy z Dánska, Itálie, Ma arska, Nizozemska a Rakouska doklady o nár stu
užívání kokainu v poslední dob mezi mladými dosp lými. Ve Špan lsku a Spojeném království došlo
k nejvýrazn jším nár st m již p ed rokem 2001 a nov jší data naopak nazna ují možné ustálení tohoto
vzestupného trendu.
Užívání cracku – drogy obzvláš siln spojené s problémy ve ejného zdraví a sociálními problémy – z stává
podle dnešní zprávy v Evrop omezené. Významná míra užívání je hlášena pouze z n kolika velkých m st,
p evážn z Nizozemska a Spojeného království.
Dramatický nár st objemu zachyceného kokainu v Evrop
Nejnov jší ísla ukazují, že množství kokainu zachyceného v EU se mezi lety 2002 a 2003 tém zdvojnásobilo
– vzrostlo ze 47 tun na více než 90 tun. To nazna uje, že Evropa je nyní významným odbytišt m této drogy.
V tšina kokainu p ichází do EU p es Pyrenejský poloostrov a Nizozemsko a tranzitní oblasti na jeho cest
do Evropy tvo í africké a karibské zem .
Nejv tší objemy zachyceného kokainu v EU hlásí Špan lsko a Nizozemsko. Tyto objemy se v obou zemích
mezi lety 2002 a 2003 více než zdvojnásobily.
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R st dopad kokainu na ve ejné zdraví
Podle dnešní zprávy projevuje nyní více Evropan zájem o lé bu zdravotních problém souvisejících
s kokainem. Okolo 10 % žádostí o lé bu zdravotních problém souvisejících s drogami v Evrop se nyní týká
užívání kokainu, i když byly zaznamenány zna né rozdíly mezi jednotlivými zem mi. Nejvyšší podíl klient
žádajících o lé bu v souvislosti s kokainem byl zjišt n ve Špan lsku (26 %) a Nizozemsku (38 %).
V Nizozemsku žádalo v roce 2003 více lidí o pomoc kv li problém m s kokainem než v souvislosti s užíváním
opiát .
Úmrtí v souvislosti s kokainem podle EMCDDA p edstavují „závažný a z ejm nedostate n vykazovaný
problém“. Užívání kokainu je asté mezi uživateli opiát a tato droga bývá asto zjišt na spolu s opiáty
v p ípadech p edávkování drogami. Odhaduje se, že „rozhodující úlohu“ hraje kokain asi v 10 % úmrtí
souvisejících s drogami (v závislosti na konkrétní zemi se tento podíl pohybuje od 1 % do 15 %). Podle zprávy
by to mohlo znamenat, že v celé EU dochází každoro n k n kolika stovkám úmrtí v souvislosti s kokainem. I
když je vliv této drogy na zhoršení kardiovaskulárních potíží d vodem znepokojení, dochází i nadále jen velmi
z ídka k úmrtím, u nichž kokain p edstavuje jedinou p í inu smrti.
Užívání ostatních stimulancií – žádné známky poklesu
Nejnov jší údaje z pr zkum podle EMCDDA ukazují, že ve v tšin zemí EU pokra uje trend vzestupu užívání
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extáze a amfetamin mezi mladými dosp lými ( ).
Významná spot eba extáze byla v Evrop poprvé zaznamenána v 90. letech a nyní její užívání ve v tšin zemí
dosáhlo úrovn užívání amfetamin nebo tuto úrove p evýšilo. Agentura odhaduje, že v poslední dob užívá
extázi v EU okolo 2,6 milionu dosp lých (0,8 % dosp lého obyvatelstva).
Podle národních pr zkum vyzkoušelo extázi od 0,6 % do 13,6 % mladých dosp lých a v posledním roce ji
užilo 0,4 – 6 %. Nejvyšší míry užívání extáze mladými dosp lými v posledním roce hlásí Estonsko (3,7 %),
Špan lsko (3,8 %), eská republika (5,9 %) a Spojené království (6,9 %). Na rozdíl od v tšiny zemí, u
kterých jsou dostupné údaje, však N mecko, ecko a Spojené království hlásí, že se užívání extáze
stabilizovalo.
Mezi zem s nejvyšší mírou užívání amfetamin mladými dosp lými v posledním roce (okolo 3 %) pat í
Dánsko, Estonsko a Spojené království. Jedinou zemí EU, která hlásí významný pokles užívání amfetamin
touto v kovou skupinou (15–34 let) v poslední dob , je Spojené království.
Evropa z stává hlavním st ediskem výroby extáze a amfetamin
Evropa z stává v globálním m ítku hlavním st ediskem výroby extáze a amfetamin , i když její relativní
význam klesá s tím, jak se výroba extáze rozši uje do jiných ástí sv ta. V Evrop z stává soust ed na i
celosv tová výroba amfetamin a jejich zachycování. Laborato e na výrobu amfetamin byly v roce 2003
odhaleny v Belgii, N mecku, Estonsku, Litv , Lucembursku (v malém m ítku), Nizozemsku, Polsku a
Spojeném království.
V tšina amfetamin zachycených v roce 2003 pocházela z Nizozemska, po n m následovaly Polsko a
Belgie. Okolo 82 % celosv tového záchytu amfetamin bylo v roce 2003 realizováno v západní a st ední
Evrop . Zdá se, že zachycené množství od roku 2002 roste.
Evropa se vzpírá globálnímu trendu – žádné známky nár stu užívání metamfetaminu
P es r st problém souvisejících s metamfetaminem v Africe, Asii, Austrálii, USA a na Novém Zélandu
existuje významné užívání této drogy v rámci EU pouze v eské republice a na Slovensku. V eské
republice se jedná o specifický místní problém již od 80. let a s metamfetaminem tam souvisí p es 50 %
žádostí o lé bu drogových problém .
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K tomu íká p edseda EMCDDA Marcel Reimen: „ ada evropských zemí má silné vazby k t m ástem sv ta,
kde existují problémy s metamfetaminem. Vzhledem k r stu evropského trhu se stimulancii nelze p ehlížet ani
potenciál k ší ení užívání metamfetaminu. Ten naopak z stává klí ovou oblastí, v níž je zapot ebí ostražitosti a
prevence“.
Popularita p írodních halucinogen je d vodem znepokojení
Užívání syntetických halucinogenních látek, jako je LSD, z stává v Evrop na nízké úrovni. Podle dnešní
zprávy je však mezi školní mládeží (ve v ku 15–16 let) pom rn rozší eným jevem experimentování
s p írodními halucinogeny jako jsou tzv. „magické houby“. Celoživotní prevalence užívání lysohlávek v roce
2003 se v eské republice, Dánsku, Itálii, Nizozemsku, Rakousku a Polsku pohybovala na úrovni extáze a
v Belgii, N mecku a Francii tuto úrove p evyšovala.
Konopí vyzkoušelo p es 62 milion Evropan
Konopí podle odhad EMCDDA n kdy vyzkoušelo 62 milion Evropan (tj. p es 20 % dosp lého obyvatelstva)
a b hem posledního roku je užilo okolo 20 milion z nich (p es 6 % dosp lého obyvatelstva). Mezi aktuální
uživatele je azeno asi 9,5 milionu osob (tak ka 4 % dosp lého obyvatelstva) a každodenní nebo tém
každodenní užívání vykazují zhruba 3 miliony mladých dosp lých, zejména mladých muž .
Konopí – snižováním rozdíl mezi zem mi vzniká vyrovnan jší situace
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Od poloviny 90. let p evažuje v užívání konopí v Evrop vzestupný trend ( ). Celkový obraz užívání konopí
v EU je však nerovnom rný – jako zem s historicky nejvyšší mírou prevalence dominovalo Spojené
království.
Podle EMCDDA však tomu tak již není, nebo náskok dnes již dohnaly další zem , zatímco situace se ve
Spojeném království od roku 1998 stabilizovala. Míra užívání konopí mladými dosp lými v posledním roce
dnes dosahuje ve Špan lsku 17,3 %, ve Spojeném království 19,5 %, ve Francii 19,7 % a v eské
republice 22,1 % (nejnižší míra užívání konopí mladými dosp lými v posledním roce je zaznamenána
v ecku, Švédsku, Polsku a Portugalsku).
Užite ný zdroj údaj o dlouhodobých (1995–2003) trendech užívání drog mezi evropskou školní mládeží (ve
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v ku 15–16 let) p edstavuje projekt školní studie ESPAD ( ). Tato studie nazna uje vzájemné p ibližování v
užívání konopí. V roce 1995 byla v rámci ESPAD odhadována celoživotní prevalence užívání konopí v této
v kové skupin ve Spojeném království na úrovni 41 % a v Irsku 37 %, tj. mnohem více než ve všech
ostatních zemích EU, které se na studii podílely. Jedinou další zemí EU s prevalencí vyšší než 20 % byla
eská republika (22 %). V tšina zemí hlásila prevalenci pod 10 %.
Údaje ESPAD za rok 2003 však ukazují zna n odlišný obrázek: odhadovanou míru celoživotního užívání p es
20 % hlásí dev t lenských stát EU – eská republika (44 %), Irsko (39 %), Spojené království (38 %),
Francie* (38 %), Slovinsko (28 %), Itálie (27 %), Slovensko (27 %), Dánsko (23 %) a Estonsko (23 %).
K nejvýrazn jšímu vzestupu celoživotní prevalence došlo v nových st edo- a východoevropských
lenských státech EU, jejichž hodnoty byly v roce 1995 asto velmi nízké (obvykle mén než 10 %).
Nejvyšší odhadovanou míru celoživotního užívání konopí mezi školní mládeží ve v ku 15–16 let v Evrop
v roce 2003 hlásí eská republika (44 %) a nejvyšší míru užívání v posledním m síci Špan lsko a Francie
(22 %). V období let 1999–2003 došlo v eské republice k 5% nár stu po tu žák a student uvád jících užití
konopí poprvé ve v ku 13 nebo mén let. Na druhou stranu Nizozemsko a Spojené království ohlásily malý,
1% pokles tohoto podílu, zm nu tak malého rozsahu je však obtížné interpretovat.
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Užívání více typ drog – hlavní rys drogového fenoménu v Evrop
Zpráva uvádí, že hlavním rysem drogové situace v Evrop je dnes užívání více typ drog (polyvalentní
užívání), z ehož vyplývá, že již není realistické analyzovat užívání jen podle jedné konkrétní látky.
K této otázce editel EMCDDA Wolfgang Götz na záv r podotýká: „P i rozboru dopad užívání drog na
ve ejné zdraví v dnešní dob musíme p ihlížet ke složité situaci vzájemn provázaného užívání r zných
psychoaktivních látek, v etn alkoholu a tabáku. Sledovat trendy užívání jediné látky, ignorujeme-li vzájemnou
vazbu mezi r znými typy drog, m že být zavád jící“.

Poznámky a definice:
Dosp lé obyvatelstvo – 15–64 let; mladí dosp lí – 15–34 let; celoživotní užívání – vyzkoušeli alespo jednou v život /n kdy
užili; užívání v poslední dob – b hem posledních 12 m síc ; aktuální užívání – b hem posledního m síce/posledních 30
dn .
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( ) Viz komentá k Výro ní zpráv za rok 2005, graf „Užívání kokainu v poslední dob (minulém roce) mladými dosp lými
(15–34 let)“ (Recent last year use of cocaine among young adults (15–34 years).
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( ) Viz kapitola 4 grafy 8 a 9.
3
( ) Viz kapitola 3 graf 4.
4
( ) http://www.espad.org/index.html (*Francie se ú astní studie ESPAD až od roku 1999).
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