
a blíží se konec roku, období, kdy máme tendenci bilanco-

vat. Proto si myslím, že je vhodné zamyslet se nad tím, co

jsme se v uplynulém roce dozvìdìli o drogové situaci v Èes-

ké republice. Zejména nad tím, co se objevilo v oblasti infor-

mací o èeské drogové situaci nového, zajímavého, pøekvapi-

vého nebo podnìtného.

Døíve než zaènu, chtìl bych podìkovat všem institucím

a profesionálùm, kteøí pøispívají jednotlivými kousky infor-

mací k sestavení pokud možno úplného a reálného obrázku

o drogové situaci v Èeské republice. Velmi èasto není sbìr

a analýza informací jejich hlavní pracovní náplní a já jsem

za jejich zájem a spolupráci na realizaci èeského drogového

informaèního systému vdìèný. Tím se vlastnì dostávám

k první bilanèní informaci uplynulého roku – ukazuje se, že

dokážeme popisovat komplexní fenomén užívání drog, jeho

následky a související intervence ve stále vìtší šíøi a hloub-

ce a že roste i váha èeského pøíspìvku k popisu evropské

drogové situace. Svìdèí o tom mimo jiné vysoký poèet zmí-

nek o èeské situaci èi citací Èeské republiky v letošní výroè-

ní zprávì o drogové situaci v Evropì, kterou vydává Evrop-

ské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti.

Platí to zejména o nelegálních drogách, ale vìøím, že se blý-

ská na lepší èasy i co se týèe alkoholu a tabáku. Zdá se, že

v právì pøipravované strategii protidrogové politiky a jejím

akèním plánu na další období bude problematika tabáku,

ale zejména alkoholu, pøedstavovat jednu z priorit nejen ve

vztahu k prevenci a léèbì, ale i s ohledem na dostupnost

a distribuci pøíslušných informací.

Ostatnì mezinárodní kontext dat o èeské situaci letos

pøedstavoval asi jeden z nejèastìjších podnìtù k zamyšlení.

Jak známo, Èeská republika má v evropském mìøítku his-

toricky ojedinìlý nejvyšší poèet problémových (zejména in-

jekèních) uživatelù metamfetaminu, kteøí tvoøí pøibližnì

dvì tøetiny ze všech odhadovaných problémových uživatelù

drog (cca 30 tisíc) a jejich poèet v posledních letech neklesá,

naopak lze hovoøit o sice statisticky nevýznamném, ale

pøesto mírném nárùstu. V nejnovìjší Výroèní zprávì o sta-

vu ve vìcech drog v roce 2008 jsme zpracovali jednu ze tøí

speciálních kapitol zamìøenou na téma užívání (met)amfe-

taminu a intervencí zamìøených na snížení nabídky a po-

ptávky po drogách amfetaminového typu. V Èeské republi-

ce kapitola pochopitelnì témìø výhradnì pojednávala o per-

vitinu. Ukázalo se, že vzhledem k tomu, že pervitin se na-

chází v jádru èeského drogového problému po mnoho let,

máme dostatek rùzných informací o jeho užívání a souvise-

jících zdravotních a sociálních následcích. Velmi pøekvapi-

vì se naopak ukazuje, že navzdory tomu nejsou v Èeské re-

publice aplikovány žádné specifické preventivní, poraden-

ské èi léèebné intervence a programy zamìøené na užívání

a závislost na pervitinu. Jedinou výjimkou je snad relativnì

nová a inovativní metoda harm reduction spoèívající v dis-

tribuci želatinových kapslí jako perorální alternativy k in-

jekènímu zpùsobu aplikace, která se ukazuje jako velmi

specifická intervence pro uživatele pervitinu, resp. amfeta-

minových drog. Zdá se, že se jedná o èeský „vynález“ nového

nástroje harm reduction, i když jeho výhody i rizika je tøeba

dále ještì podrobnì zkoumat. Kromì „kapslových progra-

mù“ tedy žádný na pervitin zamìøený program v Èeské re-

publice realizován není, zatímco pro problémové uživatele

opiátù je k dispozici velmi specifická a úèinná substituèní

terapie opioidovými agonisty. Významným poèinem a pøí-

slibem do budoucna je proto chystaný výzkumný projekt

Centra adiktologie 1. LF UK v Praze zamìøený na incentiv-

ní terapii (Contingency Management Therapy) a snad se

podaøí brzy zrealizovat i (dlouho avizovaný) pilotní experi-

ment substituce pervitinu jinými legálními stimulanty,

k níž ostatnì v èeské klinické praxi ojedinìle dochází (pro

více informací viz speciální kapitolu v poslední výroèní

zprávì o stavu ve vìcech drog). Dalším nemilým zjištìním

zùstává, že historie užívání pervitinu v Èeské republice, ze-

jména její pøedlistopadová etapa v sedmdesátých a osmde-

sátých letech minulého století, je stále nedostateènì a ne-

systematicky popsána a zdokumentována. V této souvislos-

ti se tìším na výsledky právì probíhajícího kvalitativního

výzkumu, který realizujeme ve spolupráci s o. s. SANANIM

a který mapuje pøíbìhy osob užívajících drogy v prùbìhu

dvou dekád pøed rokem 1989. Mimochodem, pokud by nì-

kdo z ètenáøù Adiktologie objevil první pøímý literární zdroj

dokumentující poèátek užívání pervitinu v Èeské republice

v sedmdesátých letech minulého století, budu za nìj (a ne-

jen já) velmi vdìèen. Vzhledem k tomu, že èasopisecké

a knižní zdroje z té doby nejsou elektronizovány, je jakéko-

liv systematické nebo ad hoc hledání znaènì komplikované.

Zatím neuskuteènìným, i když nìkolik let diskutovaným,
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èesko-slovenským projektem je databázové elektronické

zpracování zhruba ètyøiceti roèníkù Alkoholizmu a drogo-

vých závislostí (Protialkoholického obzoru) – mohl by to být

hezký pøíklad mezinárodní spolupráce obou národních od-

borných adiktologických spoleèností už tøeba v pøíštím roce.

Rok 2009 pøinesl také øadu nových informací z oblasti

užívání drog v èeské obecné populaci. Na jaøe byly zveøejnì-

ny mezinárodní výsledky studie ESPAD mezi šestnáctiletý-

mi Evropany, kterého se Èeská republika úèastnila už po-

ètvrté. Zpracovali jsme také výsledky Celopopulaèní studie

užívání psychotropních látek v Èeské republice, jejíž sbìrná

èást se uskuteènila na podzim 2008, a která byla první stu-

dií na reprezentativním vzorku èeské dospìlé populace mo-

notematicky zamìøenou na užívání drog využívající takzva-

ný Evropský modelový dotazník.

ESPAD 2007 potvrdil, že èeští adolescenti mají ve srov-

nání se svými evropskými vrstevníky nadprùmìrné zkuše-

nosti s užíváním vìtšiny sledovaných legálních èi nelegál-

ních drog kromì tìkavých látek. Zejména se to týká konop-

ných látek – i když ve srovnání s minulou vlnou ESPADu

došlo v roce 2003 v èeském vzorku k vyrovnání rostoucího

trendu zkušeností s konopnými látkami, v mezinárodním

kontextu jsme zùstali jedinou zemí, kde celoživotní preva-

lence šestnáctiletých pøesahuje 40 % a odstup dalších zemí

na pomyslném žebøíèku se výraznì zvìtšil. V zemích s po-

dobnì vysokou mírou užívání konopných látek mezi šest-

náctiletými (Spojené království, Irsko, Francie, Švýcarsko)

došlo totiž mezi lety 2003–2007 k významným poklesùm,

zpùsobeným mimo jiné intenzivními cílenými preventivní-

mi kampanìmi a projekty zamìøenými na zvýšení dostup-

nosti poradenství a léèby pro (intenzivní) uživatele konop-

ných a dalších drog mezi dospívajícími a mladými dospìlý-

mi. Èeská republika se tak v Evropì ocitla se svou

45% mírou celoživotních zkušeností s užitím konopí mezi

šestnáctiletými zcela osamocena a vysokých hodnot dosa-

hují i ostatní ukazatele spojené s aktuálním èi intenzivním

užíváním konopných drog.

Další (nemilé) pøekvapení pøinesly výsledky Celopopu-

laèní studie užívání psychotropních látek v Èeské republice

z roku 2008 – prevalence prakticky všech sledovaných drog

se ve srovnání s posledními dostupnými výsledky z roku

2004 zvýšily; výjimku tvoøí snad jen aktuální užívání extá-

ze. Zejména se to týká skupiny velmi mladých (do 25 let)

a mladých (do 35 let) dospìlých a jejich užívání konopných

látek, a to jak jejich celoživotního, tak aktuálního užívání.

Poèet každodenních nebo témìø každodenních uživatelù ko-

nopných látek (a u nás jde pøedevším o marihuanu) lze od-

hadnout na cca 60 tisíc osob, pøedevším mladých mužù.

A aby to nebylo tak jednoduché, získali jsme za rok 2008 vý-

sledky další reprezentativní studie èeské populace realizo-

vané ÚZIS, zamìøené obecnì na zdraví, která obsahovala

i nìkolik standardizovaných otázek na zkušenosti s droga-

mi. Pøekvapivì se ukázalo, že výsledky obou studií se znaè-

nì liší – studie ÚZIS totiž namìøila znaènì nižší míry

užívání drog. Pøiznám se, že tyto rozdílné výsledky dvou re-

prezentativních studií používajících stejné standardizova-

né otázky, i když v mnoha dalších ohledech metodologicky

odlišných, byly pro mì nejvìtším pøekvapením od roku

2002, tedy od vzniku Národního monitorovacího støediska

pro drogy a drogové závislosti. V tìchto dnech a týdnech

provádíme øadu dodateèných mìøení a analýz, ve kterých

chceme tyto rozdíly blíže osvìtlit. Nicménì budeme-li pova-

žovat výsledky studie cílené na drogy za smìrodatné, bude

muset Evropské monitorovací støedisko pøíští rok v grafech

ukazujících zkušenosti Evropanù s konopnými látkami

(a pravdìpodobnì také s extází) prodloužit osu ypsilon o pìt

až deset procentních bodù, protože Èeská republika se svý-

mi aktuálními èísly dostala mimo jejich souèasný rozsah.

Už v polovinì tohoto roku jsme na jednání Rady vlády pro

koordinaci protidrogové politiky pøedložili návrh souboru

opatøení smìøujících k redukci intenzivního užívání konop-

ných a dalších drog mezi èeskými mladými dospìlými, který

spoèívá ve vytvoøení internetového informaèního a pora-

denského portálu a iniciaci podpory pøímých poradenských

a léèebných intervencí ve stávající síti služeb. Projekt byl

projednán a schválen, otázkou ovšem zùstává, zda se podaøí

na jeho realizaci najít finanèní prostøedky – ty byly z návr-

hu státního rozpoètu na rok 2010 vzhledem k úsporným

opatøením vypuštìny a pøípadné zajištìní finanèních pro-

støedkù jiným zpùsobem bude obtížné. Škoda, bez dostateè-

né finanèní injekce bude totiž realizace rychlé, výrazné, vi-

ditelné a úèinné akce obtížná a budeme tak muset spoléhat

na pomalou, postupnou zmìnu stávajícího preventivního

a poradenského systému.

Kromì výše zmínìného pøinesl rok 2009 øadu dalších

zajímavých informací o èeské situaci v oblasti drog, jako

jsou napøíklad data z prùzkumu AT péèe ve zdravotnických

zaøízeních oboru psychiatrie, z prùzkumu zamìøeného na

služby urèené uživatelùm pervitinu nebo informace o trhu

s konopnými drogami. Pro další podrobnosti odkazuji na

Výroèní zprávu o stavu ve vìcech drog v Èeské republice

v roce 2008, kterou právì v tìchto dnech vydáváme a brzy

budeme distribuovat a jejíž elektronická verze je již dostup-

ná na www.drogy-info.cz.

Pøeji ètenáøùm Adiktologie a celé èeské adiktologické

odborné obci šťastné a veselé Vánoce a hodnì zdaru a sil do

roku 2010. Bude jich jistì potøeba, rok 2010 se zatím jeví ja-

ko docela bohatý na nové výzkumné a monitorovací pro-

jekty. Kéž nám pøinesou jen samé kvalitní a pozitivní

informace.

V Praze 8. prosince 2009

Viktor Mravèík

vedoucí Národního monitorovacího støediska

pro drogy a drogové závislosti
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