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DROGOVÁ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE 
V ROCE 2015 
Toto číslo Zaostřeno přináší přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti 
užívání návykových látek publikovaných ve Výroční zprávě o stavu 
ve věcech drog v České republice v roce 2015 – shrnuje aktuální situaci 
a vývoj v oblasti protidrogové politiky, popisuje výsledky studií zaměře-
ných na rozsah a vzorce užívání drog, předkládá novinky v oblasti 
prevence, léčby a snižování rizik a popisuje vývoj kriminality v souvislosti 
s drogami a aktuální trendy na drogových trzích.
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Národní protidrogová 
politika a její kontext
Protidrogová politika
 Odpovědnost za realizaci národní protidrogové politiky nese 

vláda. Jejím poradním a koordinačním orgánem je Rada vlády 
pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) se systémem 
výborů a pracovních skupin. Rok 2015 byl šestým rokem 
platnosti Národní strategie protidrogové politiky na období 
2010–2018 (Národní strategie 2010–2018).

V únoru 2016 vláda projednala vyhodnocení Akčního plánu 
pro oblast nelegálních drog 2013–2015. Úplně nebo částečně 
se podařilo splnit 82 z celkových 100 aktivit. Ze čtyř priorit, 
kterými byly snížení míry nadměrného pití alkoholu a intenziv-
ního užívání konopí mladými lidmi, zaměření na vysokou míru 
problémového užívání pervitinu (metamfetaminu) a opioidů, 
zefektivnění financování protidrogové politiky a integrovaná 
protidrogová politika, se podle vyhodnocení nepodařilo plnit 
aktivity zaměřené na vysokou míru problémového užívání 
pervitinu a opioidů.

Po revizi Národní strategie 2010–2018, která proběhla 
v prosinci 2014 a která ji rozšířila o oblast hazardního hraní 
a alkoholu, schválila vláda v lednu 2016 revizi rozšiřující 
Národní strategii 2010–2018 o kontrolu tabáku. V současnosti 
má tedy strategie 4 akční plány:

 Akční plán pro oblast nelegálních drog 2016–2018,
 Akční plán pro oblast hazardního hraní na období 2015–2018,
 Akční plán k omezení škod působených alkoholem v České 

 republice pro období 2015–2018,
 Akční plán pro oblast kontroly tabáku na období 2015–2018.

Nový akční plán pro oblast nelegálních drog na období 
2016–2018 byl vládou schválen v červnu 2016. Jeho 
prioritami jsou mj.:

foto: pixabay.com



Rok 2015 v číslech
29,5 % osob ve věku 15–64 někdy v životě užilo 
konopné látky

15 % šestnáctiletých pije každý týden pivo

66,1 % šestnáctiletých někdy kouřilo tabák

15,3 % chlapců a 17,5 % dívek ve věku 16 let 
kouří tabák každý den

46,9 tis. osob patří mezi problémové uživatele 
pervitinu a opioidů, z toho je 34,2 tis. uživatelů pervitinu, 
4,5 tis. uživatelů heroinu, 7,1 tis. uživatelů buprenorfinu 
a 1,1 tis. uživatelů jiných opioidů

43,9 tis. osob užívá drogy injekčně 

3 případy HIV infekce byly nově hlášeny mezi injekčními 
uživateli drog, u 560 injekčních uživatelů drog byla 
hlášena hepatitida typu C

104 osob zemřelo na předávkování drogami, z toho 
bylo 44 případů smrtelných předávkování nelegálními 
drogami a těkavými látkami, 60 úmrtí způsobily 
psychoaktivní léky

99 osob zemřelo pod vlivem drog (zejména v důsledku 
nehod a sebevražd), z toho bylo 57 případů v souvislosti 
nelegálními drogami a těkavými látkami, 42 pod vlivem léků

815 úmrtí bylo identifikováno v souvislosti s alkoholem, 
z toho 133 přímých (předávkování) a 682 nepřímých 
(pod vlivem)

69 % problémových uživatelů drog je v kontaktu 
s nízkoprahovými programy (kontaktními centry a terénní-
mi programy), v Praze až 82 %

41 tis. uživatelů návykových látek bylo hlášeno 
z nízkoprahových programů, 35 tis. z psychiatrických 
ambulancí, 11 tis. z lůžkových psychiatrických zařízení, 
22 tis. ze záchytných stanic

3752 osob bylo policií zadrženo za primární drogové 
trestné činy a 5319 osob policie evidovala v souvislosti 
s přestupky nedovoleného nakládání s drogami

220 indoor pěstíren konopí a 263 nelegálních výroben 
pervitinu bylo v r. 2015 odhaleno

35 nových psychoaktivních látek bylo hlášeno v Systému 
včasného varování před novými drogami, z toho 11 látek 
bylo v ČR zaznamenáno vůbec poprvé a 1 látka byla 
identifikována vůbec poprvé v EU
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 snížit míru konzumace návykových látek mezi dětmi 
 a mládeží, především (intenzivního) užívání konopných drog,
 zaměřit se na vysokou míru problémového užívání pervitinu 

 a opioidů,
 zvýšit místní, časovou a finanční dostupnost specializované 

 adiktologické péče,
 zavést nový systém hodnocení dostupnosti a podpory 

 specializovaných adiktologických služeb,
 zlepšit reálnou koordinaci protidrogové politiky a koordinaci 

 jejího financování.

Protidrogová politika 12 krajů vychází z krajských protidro-
gových strategických dokumentů (v r. 2014 to bylo 11 krajů, 
nová samostatná strategie pro protidrogovou politiku byla 
v r. 2015 schválena v Ústeckém kraji), ve 2 krajích (Středo-
českém a Plzeňském) je protidrogová politika součástí širší 
strategie pro oblast sociální politiky nebo prevence kriminality. 
Funkce krajského protidrogového koordinátora je ustavena 
ve všech krajích s výjimkou Moravskoslezského. Pozice 
místního protidrogového koordinátora byla v r. 2015 ustavena 
ve všech 22 pražských městských částech a ve 188 obcích 
s rozšířenou působností z celkového počtu 205.

Legislativa
V červnu 2015 schválila vláda návrh zákona o ochraně zdraví 
před škodlivými účinky návykových látek, který má nahradit 
zákon č. 379/2005 Sb. Poslanecká sněmovna jej však 
ve třetím čtení v květnu 2016 jako celek neschválila, a to 
zejména kvůli neshodám týkajícím se rozsahu zákazu kouření 
v provozovnách stravovacích služeb. Vláda jej po doplnění 
o pozměňovací návrhy, které byly schváleny ve třetím čtení 
(s výjimkou zejména pozměňovacího návrhu povolujícího 
kuřárny v provozovnách stravovacích služeb), obratem 
znovu schválila a poslala do dalšího legislativního procesu 
v parlamentu. Návrh zákona však ve srovnání se zákonem 
č. 379/2005 Sb. postrádá některá ustanovení týkající se 
koordinace protidrogové politiky na krajské a obecní úrovni 
a ustanovení týkající se specializovaných adiktologických 
služeb.

Nejvyšší soud v r. 2015 konstatoval v jednom ze svých 
rozhodnutí o dovolání, že každé neoprávněné nakládání s OPL 
není možné vždy posoudit jako trestný čin, neboť je potřeba 
přihlížet ke konkrétním okolnostem případu z hlediska povahy 
a závažnosti trestného činu. Posuzovaný případ se týkal 
nedovoleného nakládání s léčivem obsahujícím OPL, kdy 
odsouzenou byla lékařka. Nejvyšší soud tak opět připomněl, 
že je potřeba přihlížet ke konkrétním okolnostem z hlediska 
povahy a závažnosti trestného činu a že stát má uplatňovat 
prostředky trestního práva zdrženlivě a jako krajní prostředek 
po vyčerpání řešení prostřednictvím občanského, obchodního 
či správního práva.

Došlo k rozšíření seznamu omamných a psychotropních látek, 
který je stanoven v nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o 19 nových 
syntetických drog. Došlo rovněž k rozšíření seznamu prekur-
zorů, který je stanoven nařízením vlády č. 458/2013 Sb., 
o chlorované deriváty efedrinu a pseudoefedrinu, které slouží 
k nelegální výrobě pervitinu.

Novelou zákona o potravinách a tabákových výrobcích 
a navazující vyhláškou byla transponována většina ustanovení 
Směrnice 2014/40/EU stanovující podrobné podmínky pro 
uvádění tabákových výrobků, elektronických cigaret (s obsa-
hem nikotinu) a bylinných výrobků určených ke kouření na trh. 
Od září 2016 jsou tabákové výrobky opatřeny novým kombi-
novaným zdravotním varováním včetně obrázků znázorňujících 
onemocnění a další negativní dopady kouření a kontaktem 
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 V lednu 2016 byla schválena revize rozšiřující Národní   
 strategii protidrogové politiky o kontrolu tabáku. Nyní má  
 strategie 4 akční plány (pro nelegální drogy, pro hazardní  
 hraní, pro kontrolu tabáku a k omezení škod působených  
 alkoholem).

 V červnu 2015 schválila vláda návrh nového zákona 
 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových   
 látek. Poslanecká sněmovna jej však ve třetím čtení 
 v květnu 2016 jako celek neschválila. Vláda jej po 
 doplnění o pozměňovací návrhy, které byly schváleny 
 ve třetím čtení (s výjimkou zejména pozměňovacího   
 návrhu povolujícího kuřárny v provozovnách stravovacích  
 služeb), obratem znovu schválila a poslala do dalšího   
 legislativního procesu v parlamentu.

 Od září 2016 jsou tabákové výrobky nově opatřeny 
 kombinovaným zdravotním varováním (obrázky 
 znázorňující onemocnění a další negativní dopady 
 kouření) a kontaktem na Národní stránky pro podporu 
 odvykání kouření www.koureni-zabiji.cz, nově je 
 v provozu rovněž Národní linka pro odvykání kouření 
 800 35 00 00.

 V r. 2015 došlo k nárůstu výdajů na protidrogovou politiku. 
 Nárůst se týká především rozpočtu Policie ČR, MPSV 
 a souhrnu rozpočtu krajů. K nárůstu výdajů došlo ve všech 
 oblastech protidrogové politiky (prevence, léčba, sociální 
 reintegrace, harm reduction, prosazování práva). 

 Výskyt kuřáctví, míra konzumace alkoholu i míra užívání 
 dalších drog v dospělé populaci jsou stabilní. Nejčastěji 
 užitou nelegální drogou jsou v ČR dlouhodobě konopné 
 látky, které někdy v životě vyzkoušela přibližně čtvrtina, 
 v posledních 12 měsících přibližně desetina a v posled-
 ních 30 dnech kolem 3 % dospělé populace. Míra celoži-
 votních zkušeností s ostatními nelegálními drogami je na 
 výrazně nižší úrovni.

 V r. 2015 proběhla další vlna mezinárodní studie ESPAD 
 mezi 16letými. Ve srovnání s r. 2011, kdy proběhla 
 předchozí vlna studie, došlo k výraznému poklesu 
 prevalence kouření cigaret (včetně denního a silného 
 kouření), rozdíly mezi chlapci a dívkami se vyrovnávají. 
 Došlo rovněž k výraznému poklesu konzumace alkoholu 
 u 16letých (včetně rizikového pití). Pokračoval rovněž 
 pokles míry zkušeností mládeže s nelegálními drogami 
 včetně zkušeností s konopnými látkami (k významnému 
 poklesu došlo u chlapců, u dívek se situace v posledních 
 letech nezměnila a zkušenosti chlapců a dívek s konopím 
 se vyrovnaly). I přes pozitivní trendy však v evropském 
 kontextu zůstávají zkušenosti českých 16letých s návyko-
 vými látkami nadprůměrné.

 Odhadovaný počet problémových uživatelů drog se 
 v r. 2015 mírně snížil, pokles se týká zejména uživatelů 
 pervitinu, u uživatelů opioidů došlo k nárůstu (střední 
 odhad dosáhl 46,9 tis. celkem, z nich 34,2 tis. uživatelů 
 pervitinu a 12,7 tis. uživatelů opioidů). Injekční uživatelé 
 tvoří 94 % odhadovaného počtu. Nejvyšší relativní počet 
 problémových uživatelů drog je tradičně odhadován 
 v Praze a v Ústeckém kraji, tedy současně v oblastech 
 s vysokým výskytem problémových uživatelů opioidů.

 Roste míra užívání dalších opioidů, resp. zneužívání 
 opioidních analgetik – fentanylu, morfinu, hydromor-
 fonu a aktuálně oxykodonu–, která mohou lokálně 
 představovat dominantní opioid. Tyto opioidy se také 
 ve zvyšující se míře objevují mezi případy smrtelných 
 předávkování drogami. Problémové užívání nových 
 syntetických drog (zejména katinonů nejčastěji 
 nazývaných Funky) se vyskytuje v omezené a aktuálně 
 spíše klesající míře.

 Situace ve výskytu infekčních onemocnění (HIV infekce 
 a hepatitidy), stejně jako v oblasti úmrtí souvisejících 
 s nelegálními drogami (v důsledku předávkování 
 i v důsledku jiných příčin pod vlivem) zůstává poměrně 
 příznivá. Počet případů úmrtí v souvislosti s alkoholem 
 je o řád vyšší než v souvislosti se všemi ostatními 
 drogami dohromady.

 V ČR je dlouhodobě vysoká dostupnost tabákových 
 výrobků i alkoholických nápojů pro nezletilé. Při kontrolních 
 nákupech (mystery shopping) byly alkohol nebo tabákové 
 výrobky prodány nebo v restauraci podány nezletilým 
 nejméně v cca 50 % případů, nejvyšší dostupnost byla 
 zjištěna ve večerkách (až 90 % případů).

 Na základě aktuálních informací z různých zdrojů je možné 
 odhadnout, že v ČR je v současné době 250–270 adikto-
 logických zařízení, z nich je 55–60 kontaktních center, 
 90–100 programů ambulantní léčby, 25–30 programů 
 lůžkové zdravotní péče, 15–20 terapeutických komunit, 
 5 domovů se zvláštním režimem, 6 zařízení speciálního 
 školství a 35–45 programů ambulantní následné péče 
 (z nich cca 20 s chráněným bydlením, jehož celková 
 kapacita je odhadem 200 míst). K nim je nutno připočíst 
 přibližně 50 terénních programů a přes 80 certifikovaných 
 preventivních programů. Léčbu závislostí ve vězení je 
 možno absolvovat v 11 věznicích z celkem 35, z toho 
 substituční léčbu poskytuje 7 věznic.

 Přes nárůst odhadovaného počtu problémových 
 uživatelů opioidů klesl v r. 2015 meziročně počet 
 hlášených pacientů v substituční léčbě metadonem 
 nebo buprenorfinem.

Aktuální trendy a hlavní události v r. 2015
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TABULKA 1
Výdaje na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu podle resortů v l. 2009–2015, v tis. Kč
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OBRÁZEK 1
Ukázka kombinovaného zdravotního varování na obalech tabákových výrobků v ČR od r. 2016

Resort 2009 2010 2011

domovy se zvl. režimem
ostatní
celkem

NPC
ostatní
celkem

2012 2013 2014

90 502
11 521
2 372

n. a.
84 356
84 356
18 754
11 095

–
1 800

126 419
n. a.

126 419
n. a.

346 819
176 131

64 343
587 293

95 854
10 455

379
28 867
96 444

125 311
14 811
9 531
4 653
2 500

n. a.
n. a.
n. a.
n. a.

263 494
179 833

62 525
505 853

93 198
11 956

448
29 956

113 068
143 024
23 607
11 064
19 877

n. a.
146 834
559 531
706 365

3 200
1 012 739

180 240
60 819

1 253 798

97 476
11 263
4 280

n. a.
86 785
86 785
15 057
10 817

–
3 180

146 548
n. a.

146 548
n. a.

375 406
172 630

59 476
607 513

85 504
14 967
4 384

n. a.
91 743
91 743
21 462
7 081

–
2 100

144 370
n. a.

144 370
n. a.

371 611
193 710

62 054
627 376

90 852
12 993
2 999

n. a.
76 931
76 931
21 167
4 059

–
1 931

131 000
n. a.

131 000
n. a.

341 932
157 027

64 868
563 827

2015

94 987
12 196

488
30 399

130 258
160 657
23 118
11 938
25 030

n. a.
166 941
670 412
837 353

6 380
1 174 081

198 347
69 929

1 442 357

RVKPP
MŠMT
MO
MPSV*

MZ
MS
MV
GŘC
Policie ČR*

MZV*

Celkem státní rozpočet
Celkem rozpočty krajů
Celkem rozpočty obcí
Celkem 

Pozn.: MPSV, MV – výdaje v dotačních řízeních na prevenci kriminality a na výzkum, MŠMT, MZ – výdaje na dotační řízení a jeho administraci, 
RVKPP, MS – výdaje na dotační řízení, nákup služeb, materiálové a investiční výdaje, MO – nákup služeb a materiálové výdaje, NPC – mzdové 
a provozní výdaje. * Do výdajů MPSV a krajů jsou od r. 2013 započítány dotace domovům se zvláštním režimem. Do výdajů policie od r. 2014 jsou 
kromě výdajů NPC započítány rovněž další výdaje krajských ředitelství policie na znalecké posudky, laboratorní analýzy, testování alkoholu a OPL 
a odhalování trestné činnosti. Rovněž nově od r. 2014 jsou k dispozici výdaje v oblasti zahraniční pomoci a spolupráce.

na web koureni-zabiji.cz, který spravuje Národní monitorovací 
středisko pro drogy a závislosti a který poskytuje odbornou 
pomoc s odvykáním kouření (Obrázek 1). Web také odkazuje 
na Národní linku pro odvykání kouření 800 35 00 00, kterou 
provozuje Česká koalice proti tabáku.

Financování protidrogové politiky
Protidrogová politika byla v r. 2015 financována podobně jako 
v předchozích letech z centrální úrovně (státní rozpočet) 
a z regionální úrovně (krajské a obecní rozpočty). V r. 2015 
činily identifikované účelově určené výdaje z rozpočtů státní 

správy a samosprávy na protidrogovou politiku celkem 
1442,4 mil. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu dosáhly 
1174,1mil. Kč a z místních rozpočtů 268,3 mil. Kč, z toho 
z krajů šlo 198,3 mil. Kč a z obcí 69,9 mil. Kč.

Oproti předchozímu roku došlo k nárůstu výdajů. Nárůst se 
týká především rozpočtu Policie ČR a MPSV (Tabulka 1). Došlo 
rovněž k nárůstu výdajů z místních rozpočtů, zejména krajů. 
Co se týče oblastí protidrogové politiky, došlo k nárůstu výdajů 
na všechny typy služeb včetně prevence, harm reduction, 
léčby, následné péče i prosazování práva (Tabulka 2). ×

Zdroj: Ministerstvo zemědělství (2016)
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TABULKA 2
Srovnání výdajů z veřejných rozpočtů podle kategorií služeb v l. 2012–2015, v tis. Kč

Kategorie služby
Částka Podíl (%)

2013 2014 2015

48 725
161 160
112 145
79 818
33 926

n. a.
13 497

131 304
6 717

587 293

8,3
27,4
19,1
13,6
5,8

–
2,3

22,4
1,1

100,0

Částka Podíl (%)

45 605
174 281
118 531
79 784
35 152
36 293
7 762
3 086
5 354

505 853

9,0
34,5
23,4
15,8
6,9
7,2
1,5
0,6
1,1

100,0

Částka Podíl (%)

40 040
192 111
117 981
74 142
40 757
37 112
38 002

710 398
3 256

1 253 798

3,2
15,3
9,4
5,9
3,3
3,0
3,0

56,7
0,3

100,0

Částka Podíl (%)

46 780
208 004
125 615
80 120
59 909
38 075
41 866

837 353
4 635

1 442 357

3,2
14,5
8,6
5,6
4,3
2,7
2,5

58,4
0,3

100,0

Prevence
Harm reduction
Léčba
Záchytné stanice
Následná péče
Domovy se zvláštním režimem
Koordinace, výzkum, hodnocení
Prosazování práva*

Ostatní, nezařazeno
Celkem

2012

Pozn.: * V r. 2013 bez výdajů NPC, od r. 2014 s nově vykázanými výdaji Policie ČR.

Analýza dotačních řízení
Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické 
a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním 
(A.N.O.) provedla v r. 2016 analýzu systému vícezdrojové-
ho dotačního financování v oblasti protidrogové politiky 
prostřednictvím dotačních řízení ministerstev a krajů. 
Analýza ukázala problémy ve všech oblastech dotačních 
řízení: vyhlášení, priority vyhlašovaných dotačních titulů, 
formuláře popisu projektu a rozpočtu, forma předkládání 
žádostí a vyúčtování, hodnocení žádostí, zveřejnění návrhu 
dotací, konečná podoba rozpočtu projektu, převod finan-
čních prostředků, podmínky čerpání dotace a problematika 
neuznatelných nákladů, požadavky na závěrečnou zprávu 
a vyúčtování dotace. Vícezdrojový dotační systém finan-
cování služeb pro uživatele návykových látek zhodnotila 
jako velmi složitý a náročný z hlediska managementu 
služeb, protože je komplikován množstvím nejednotných 
a protichůdných pravidel. Zásadní rozdíly v dotačních 
řízeních mají výrazný negativní dopad na poskytovatele 
služeb i donátory a ohrožují existenci základní sítě služeb. 
Nastavení dotačních titulů je z celkového pohledu nesys-
témové a nekoncepční. RVKPP v navazujícím usnesení 
pověřila národního protidrogového koordinátora, aby 
předložil soubor legislativních a nelegislativních návrhů 
směřujících ke sjednocení podmínek financování základní 
sítě služeb.

Užívání drog a jeho důsledky
Užívání drog v obecné populaci
 Míra užívání legálních i nelegálních drog v ČR je relativně 

stabilní. Výzkum prevalence užívání drog v populaci ČR ukázal, 
že některou nelegální drogu užilo někdy v životě celkem 34,5 % 
dotázaných ve věkové kategorii 15–64 let, nejčastěji to byly 
konopné látky, které někdy v životě užilo 29,5 % respondentů. 
Při pohledu na dlouhodobé trendy je patrný velice mírný pokles 
prevalence užití konopných látek v posledních 12 měsících 
v obecné populaci ve věku 15–64 let i mezi mladými dospělými 
ve věkové kategorii 15–34 let (Graf 1).

Rozsah užívání ostatních nelegálních drog se pohybuje na 
výrazně nižší úrovni. Celoživotní zkušenost s extází uvedlo 
6,3 % dotázaných, s halucinogenními houbami 5,4 %, s novými 
syntetickými nebo rostlinnými drogami 4,5 %, s pervitinem 
4,4 %, s LSD 3,1 % a s kokainem 1,8 %. Méně než 
1,0 % dotázaných mělo někdy v životě zkušenost s ostatními 
nelegálními drogami. Celkem 2,6 % respondentů uvedlo 
celoživotní zkušenost s užitím anabolických steroidů.

Léky se sedativním a hypnotickým účinkem nebo léky 
s obsahem opioidů užívaných proti bolesti, a to bez lékařského 
předpisu nebo v rozporu s doporučením lékaře nebo lékárníka, 
užilo někdy v životě 36,8 % dotázaných, 19,5 % je takto užilo 
v posledních 12 měsících a 6,3 % v posledních 30 dnech. 
Míra prevalence užití léků je ve všech třech sledovaných 
horizontech dlouhodobě vyšší u žen. 

Problémové užívání návykových látek
Problémové užívání nelegálních drog je definováno jako 
injekční a/nebo dlouhodobé a pravidelné užívání drog 
opiátového a/nebo amfetaminového typu a/nebo kokainu. 
V ČR není do odhadů problémového užívání drog kokain 
zahrnován vzhledem k velmi nízkým počtům uživatelů kokainu 
v použitých zdrojích dat.

V r. 2015 se po dlouholetém nárůstu odhadovaný počet 
problémových uživatelů drog (PUD) mírně snížil, pokles 
se týká zejména uživatelů pervitinu, u uživatelů opioidů došlo 
k nárůstu (Graf 2). V r. 2015 bylo v ČR odhadnuto 46,9 tis. 
problémových uživatelů pervitinu a opioidů (PUPO), z toho 
34,2 tis. uživatelů pervitinu, 4,5 tis. uživatelů heroinu a 7,1 tis. 
uživatelů buprenorfinu (především Subutexu®). Za r. 2015 
je poprvé k dispozici odhad problémových uživatelů jiných 
opioidů, který dosáhl počtu 1150 osob. Uživatelů opioidů bylo 
tedy odhadnuto celkem 12,7 tis. Odhadovaný počet injekčních 
uživatelů drog (IUD) dosáhl 43,9 tis. V r. 2015 byla prevalence 
problémového užívání drog v ČR stejná jako v r. 2014, a to 
0,67 % obyvatel ve věku 15–64 let.

Regionální odhady problémového užívání drog se liší. Nejvyšší 
počet problémových uživatelů drog je tradičně odhadován 
v Praze a Ústeckém kraji, tedy v oblastech s vysokým 
výskytem problémových uživatelů opioidů (Tabulka 3). 
K největšímu nárůstu došlo v posledních 10 letech v Praze, 
v krajích Ústeckém, Jihočeském, Libereckém a Vysočina. 
Největší relativní meziroční nárůst v r. 2015 se týká kraje 
Moravskoslezského. 
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

35,1

29,0 30,0 31,8
30,2 30,9

32,5

37,4
39,2 40,2

41,3

45,2
47,7 46,9

21,8
18,8

20,3 20,5 19,7
20,9 21,2

25,3

28,2
30,9 30,7

34,5
36,4

34,2

Problémoví uživatelé opiátů/opioidů Problémoví uživatelé pervitinu
Problémoví uživatelé drog celkem Injekční uživatelé drog

13,3

10,2 9,7 11,3 10,5 10,0
11,3 12,1 11,0

9,3
10,6 10,7 11,3

12,7

GRAF 2
Střední hodnoty prevalenčních odhadů problémového užívání drog provedených multiplikační metodou za použití dat 
z nízkoprahových programů v l. 2002–2015, v tis.

GRAF 1
Prevalence užívání konopných látek v obecné populaci (15–64 let) a populaci mladých dospělých (15–34 let) v posledních 
12 měsících – srovnání studií z l. 2008–2015, v %

15,3

9,2

11,1
10,4

13,6

8,9 9,4 8,9

11,4

9,4
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Věk 15–64 let

Celopopulační studie Výzkum občanů Prevalence užívání drog

28,4

18,3

21,6 20,7

24,2

16,1

20,3
21,6

23,9

18,8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Věk 15–34 let

Celopopulační studie Výzkum občanů Prevalence užívání drog
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TABULKA 3
Odhadovaný počet problémových uživatelů drog v ČR v r. 2015 podle krajů – střední hodnoty

Studie ESPAD
V r. 2015 proběhla další vlna mezinárodní studie ESPAD 
(Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách), která 
je zaměřena na hodnocení situace a jejího vývoje v oblasti 
kouření, konzumace alkoholu a užívání nelegálních drog 
mezi 16letými studenty v evropských zemích. Studie je 
realizována ve 4letých intervalech již od r. 1995.

Ve srovnání s rokem 2011 došlo k výraznému poklesu uvá-
děné konzumace alkoholu u 16letých, a to jak u zkušenosti 
s užitím alkoholu v období posledních 12 měsíců a posled-
ních 30 dnů, tak u rizikové konzumace alkoholu. U všech 
sledovaných ukazatelů byl zaznamenán pokles u chlapců 
i u dívek. Alkohol někdy v životě zkusilo 95,8 % dotázaných, 
přibližně 42,5 % lze považovat za opakované konzumenty 
alkoholu (pili alkohol více než 20krát v životě). Pravidelnou 
konzumaci piva (nejméně jednou týdně nebo častěji) uvedlo 
15 % dotázaných, 8 % uvedlo konzumaci destilátů, 
4 % pravidelnou konzumaci vína.

Zkušenost s kouřením cigaret mělo v r. 2015 celkem 
66,1 % šestnáctiletých. Kouření v posledních 30 dnech 
uvedlo 29,9 % studentů, častěji šlo o dívky. Mezi chlapci 
bylo celkem 15,3 % denních kuřáků, u dívek to bylo 17,5 %.

Zdravotní důsledky užívání drog
V r. 2015 přetrvávala relativně příznivá situace ve výskytu 
infekcí mezi uživateli drog. Nově byly diagnostikovány 
3 případy HIV u injekčních uživatelů drog (IUD), tj. osob, 
u nichž došlo k přenosu infekce HIV velmi pravděpodobně 
prostřednictvím injekční aplikace drog.

Počet nově hlášených případů akutní virové hepatitidy typu B 
(VHB) celkem i mezi IUD má od r. 2000 klesající tendenci, 
a to zejména díky povinnému očkování od r. 2001. U virové 
hepatitidy typu C (VHC) nedochází k výrazným výkyvům 

Alespoň jednu zkušenost s užitím nelegální drogy v životě 
uvedlo celkem 37,4 % dotázaných šestnáctiletých studentů. 
Nejčastěji šlo o konopné látky, tj. marihuanu nebo hašiš 
(36,8 % respondentů), míra užití jiné nelegální drogy byla 
výrazně nižší (7 %). Dalšími užitými nelegálními drogami 
v populaci šestnáctiletých bylo LSD a jiné halucinogeny 
(3,8 %), halucinogenní houby (3,3 %) a extáze (2,7 %). 
Užití pervitinu v životě uvedlo 1,4 % dotázaných, stejně jako 
kokainu, zatímco heroin nebo jiné opioidy užilo méně než 
1 % respondentů. Relativně rozšířené byly mezi studenty 
zkušenosti s užitím léků se sedativním účinkem bez 
doporučení lékaře (15,7 %) a čichání rozpouštědel (5,7 %). 
Zkušenost s anaboliky uvedly 3,3 % dotázaných.

Přes pokles prevalencí zůstávají čeští šestnáctiletí v kouření, 
pití alkoholu a užívání konopí nadále nad evropským 
průměrem.

Studii ESPAD a jejím výsledkům v ČR se podrobně věnuje 
samostatné číslo bulletinu Zaostřeno: http://www.drogy- 
info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2016-zaostreno/05-
-2016-evropska-skolni-studie-o-alkoholu-a-jinych-dro-
gach-2015/.

v počtu nakažených mezi IUD (Graf 3), kteří tvoří dlouhodobě 
více než polovinu všech nakažených (58,6 % v r. 2015). 

Prevalence VHC mezi injekčními uživateli drog zůstává na 
stejné úrovni – pohybuje se v rozmezí cca 15–50 % podle 
charakteristik souboru vyšetřených. Např. v novém Národním 
registru léčby uživatelů drog byl v r. 2015 hlášen HIV test 
u 145 osob, z toho u 1 osoby (0,7 %) s pozitivním výsledkem. 
Séroprevalence VHC u injekčních uživatelů dosáhla 45,0 % 
z celkem 218 testovaných, u 65 % pozitivních na HCV proti-
látky přešla infekce do aktivní chronické fáze. V monitoringu 

Kraj Uživatelé
pervitinu IUD

Počet Na 1 000 osob 
15–64 let

Celkem PUD

Heroin CelkemBuprenor�n Jiné
opioidy

Uživatelé opioidů

14 900
2 400
2 900
2 000
1 500
6 000
2 500
1 000

400
1 000
3 300
2 600
1 900
4 700

46 900

17,58
2,72
6,80
5,21
7,42

10,90
8,58
2,64
1,25
2,82
4,26
6,05
4,88
5,75
6,68

3 000
100
100
100
<50
400
<50
<50
<50
<50
600
100
<50
200

4 500

5 300
500
300
100
<50
400
<50
100
<50
<50
<50
<50
<50
300

7 100

400
<50
200
200
<50
<50
<50
<50
<50
<50
100
<50
100
100

1 100

8 600
600
500
300
100
900
<50
100
<50
100
700
100
100
700

12 700

6 300
1 800
2 400
1 700
1 400
5 100
2 500

800
400
900

2 600
2 500
1 800
4 100

34 200

13 500
2 100
2 800
2 300
1 400
5 800
2 300
1 400

400
800

2 800
2 200
1 700
4 400

43 900

Hl. m. Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Celkem ČR
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testování infekcí v nízkoprahových programech, který každo-
ročně provádí NMS (v r. 2015 se jej zúčastnilo 42 programů), 
dosáhla séroprevalence HIV infekce 0,2 % a VHC 16,6 % 
( je však potřeba vzít v úvahu, že jde o diagnostické testování 
a skutečný výskyt infekcí tak je spíše vyšší).

V r. 2015 bylo zaznamenáno 1205 případů nefatálních 
intoxikací drogami. Intoxikace dvěma a více látkami byla 
hlášena v 38,8 % případů, nejčastější sekundární drogou byly 
kanabinoidy a alkohol. Nejvíce případů bylo zaznamenáno 
v souvislosti se stimulancii – celkem 449 (37,3 %), z toho 
394 s pervitinem (32,7 %).

V obecném registru mortality bylo v r. 2015 hlášeno 57 případů 
smrtelných předávkování nelegálními drogami a těkavými 
látkami (48 v r. 2014), z toho bylo 27 předávkování opioidy 
(14 v r. 2014), 16 případů předávkování stimulancii mimo 
kokainu, převážně pravděpodobně pervitinem (10 v r. 2014) 
a 4 těkavými látkami (13 v r. 2014) a 10 blíže neurčenými 
látkami (11 v r. 2014). K výraznému (téměř dvojnásobnému) 
nárůstu došlo u smrtelných otrav opioidy. V r. 2015 bylo 
v obecném registru úmrtí identifikováno rovněž 342 případů 
smrtelných předávkování alkoholem (322 v r. 2014), resp. 
etanolem; metanol byl příčinou otravy ve 2 případech 
(7 v r. 2014).

Za r. 2015 jsou po dvouleté pauze opět k dispozici data 
o drogových úmrtích z nového Národního registru pitev 

GRAF 3
Hlášená incidence akutní a chronické VHC celkem a u injekčních uživatelů drog v ČR v l. 1996–2015

a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení 
soudního lékařství. Bylo identifikováno 44 případů smrtelných 
předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami. Psycho-
aktivní léky byly příčinou předávkování v dalších 60 případech. 
Ze 44 případů přímých drogových úmrtí bylo 20 případů 
způsobeno opioidy, 15 pervitinem, 7 těkavými látkami 
a 1 kokainem. V r. 2015 nebylo ze soudnělékařských oddělení 
hlášeno žádné úmrtí v důsledku předávkování tanečními 
drogami typu MDMA nebo novými syntetickými drogami, 
halucinogeny ani THC. Oproti r. 2012, kdy bylo hlášeno celkem 
38 případů, došlo k nárůstu úmrtnosti zejména u opioidů 
(o 8 případů), mezi kterými se objevily kromě heroinu, morfinu 
a kodeinových derivátů také hydromorfon, oxykodon, fentanyl 
a také pravděpodobně surové opium (noscapin).

Kromě předávkování drogami bylo v novém registru v r. 2015 
identifikováno rovněž 99 úmrtí pod vlivem drog z jiných příčin 
než předávkování, z toho nejvíce stejně jako v minulosti 
v důsledku nehod a sebevražd. Z nelegálních drog byl nejvyšší 
počet případů pod vlivem pervitinu (27) a konopných látek (13).

V r. 2015 byla vůbec poprvé z dat z oddělení soudních 
lékařství provedena rovněž analýza úmrtí spojených 
s etanolem. Bylo identifikováno celkem 815 alkoholových 
úmrtí, z toho 133 přímých a 682 úmrtí nepřímých úmrtí 
(z toho nejvíce v důsledku vnějších příčin, jako jsou nehody 
a sebevraždy). 

Sociální důsledky užívání drog
Sociální dopady a souvislosti užívání drog představují poměrně 
široké spektrum problémů od problémů s bydlením (bezdomo-
vectví) přes nezaměstnanost a zadluženost po problémy 
ve vztazích s blízkými.

Dostupnost bydlení pro problémové uživatele návykových 
látek je nízká. Týká se to i zařízení přechodného bydlení 
(azylových domů apod.), neboť uživatelé drog jsou často 
odmítáni, zejména pokud jsou pod vlivem návykové látky. 
Získání trvalého bydlení komplikuje zadluženost a případná 
výše kauce, na kterou uživatelé drog nedosáhnou. Uživatelé 
drog bez domova se za možností přechodného bydlení stěhují 
do větších měst.

Uživatelé návykových látek mají problémy s uplatněním 
na trhu práce, často pracují na černo a stávají se oběťmi 
podvodů a neseriózního jednání (např. nevyplacení mzdy). 
Bariérami při získání zaměstnání jsou dlouhodobá nezaměst-
nanost, záznam v trestním rejstříku, nedostatečné pracovní 

Problémové užívání NSD
V r. 2015 vyvrcholilo v ČR několik projektů zaměřených 
na užívání nových syntetických drog (NSD), jeho rizika 
a specifika práce s uživateli NSD. Jejich užívání se zatím 
v ČR vyskytuje v omezené míře. Ačkoli NSD představují 
pro problémové uživatele drog (především pervitinu) 
spíše doplňkovou drogu, jejich dostupnost na internetu 
postupně roste. Studie zaměřená na užívání nových 
syntetických drog mezi problémovými uživateli ukázala, 
že nejčastěji užívanou látkou jsou katinony nabízené pod 
názvy jako Funky, Cocolino, El Padrino nebo El Magico. 
Mezi problémovými uživateli opioidů má potenciál 
rozšíření NSD ze skupiny opioidů, např. vysoce potentních 
derivátů fentanylu, jejich užívání však zatím v ČR nebylo 
hlášeno.
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návyky i závislost jako taková. Podle Národního registru léčby 
uživatelů drog bylo nezaměstnaných nejvíce mezi uživateli 
pervitinu (56 %), opioidů (48 %) a konopných látek (39 %).

Většina klientů adiktologických služeb má dluhy dosahující až 
několika set tisíc Kč. Mezi uživateli návykových látek, kteří byli 
v r. 2015 klienty dluhových poraden, dosahovala výše dluhu 
po splatnosti průměrně 525 tis. Kč. U problémových uživatelů 
nelegálních drog jsou nejčastější příčinou zadlužení nedoplatky 
na sociálním a zdravotním pojištění, neuhrazené platby 
za telefon nebo pokuty (typicky za jízdu na černo), u uživatelů 
alkoholu a patologických hráčů to jsou především bankovní 
půjčky a spotřebitelské úvěry. Pro významnou část problé-
mových uživatelů drog je zadluženost obtížně řešitelná, často 
nedosáhnou na podmínky osobního bankrotu. Na většinu je 
uvalena exekuce a potom je pro ně výhodnější pracovat 
nelegálně nebo nepracovat vůbec.

Existuje rovněž vztah mezi užíváním návykových látek a posky-
továním komerčních sexuálních služeb. Prevalence užívání 
návykových látek u osob pracujících v sexbyznysu je vyšší než 
u obecné populace. Vysoká míra problémového užívání drog 

Užívání drog těhotnými 
a matkami
Z několika studií jsou k dispozici nové informace o užívání 
návykových látek v těhotenství. Nejčastěji užívanou 
drogou kromě tabáku, konopných drog a alkoholu 
v posledních 30 dnech bývá pervitin a buprenorfin. Zdá 
se, že většina uživatelek drog výrazně redukuje v průběhu 
těhotenství užívání návykových látek i sdílení injekčního 
náčiní. Největší pokles nastává přibližně od 7. měsíce 
těhotenství. U alkoholu dochází k redukci již na začátku 
těhotenství.

Děti uživatelek se často rodí předčasně a mají nižší 
porodní hmotnost. Nejčastěji jsou matky propouštěny 
domů s dítětem, ale často také dochází k předání dítěte 
do adopce nebo kojeneckého ústavu. Děti nejsou kojeny 
dlouho nebo vůbec, dochází rovněž k nevhodné záměrné 
zástavě laktace zdravotníky.

Porodnická anamnéza klientek bývá bohatá, obsahuje 
vícečetné spontánní či indukované potraty. Většina žen 
navštěvuje prenatální poradnu, ale musí překonávat řadu 
bariér, zejména negativní přístup personálu (především 
zdravotních sester). Matky – uživatelky drog také často 
naráží na špatnou místní i časovou dostupnost služeb 
nebo problémy s hlídáním dětí po dobu návštěvy zdravot-
nického centra. Např. v porodnici si musí uživatelky 
v substituční léčbě většinou zajišťovat substituční lék 
samy. Ze strany orgánu péče o dítě, ale i dalších neinfor-
movaných profesionálů se objevují nevhodné postupy, 
jako jsou neodůvodněná kriminalizace pro užívání návyko-
vých látek v těhotenství, tlak na okamžité vysazení drogy 
v těhotenství či odebírání dětí matkám stabilizovaným 
v substituční léčbě nebo na základě jednorázového 
relapsu. Některé intervence rovněž zhoršují sociální 
fungování klientek, zejména ty spojené se ztrátou bydlení 
a zvyšováním zadluženosti (např. při umístění dítěte do 
kojeneckého ústavu matka, aby byla s dítětem, musí za 
pobyt platit, dostává se do finanční tísně a nemůže hradit 
náklady na vlastní byt, o který následně přichází).

Prevence, léčba a harm 
reduction
Prevence 
 Oblast prevence tvoří jeden ze 4 základních pilířů Národní 

strategie protidrogové politiky na období 2010–2018 a jejích 
navazujících akčních plánů. Je také nedílnou součástí strate-
gie Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví 
a prevence nemocí (v r. 2015 byl mimo jiné přijat její Akční 
plán pro vytvoření interdisciplinárního meziresortního rámce 
primární prevence rizikového chování u vysoce ohrožených 
skupin dětí v České republice).

Základními dokumenty pro oblast prevence v resortu 
školství jsou Národní strategie primární prevence rizikového 
chování dětí a mládeže na období 2013–2018 a Metodické 
doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí 
a mládeže. Prevence ve školství je na národní úrovni koordino-
vána Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), 
na úrovni kraje působí krajští školní koordinátoři prevence 
a na úrovni okresů jsou to metodici prevence pedagogicko-
-psychologických poraden. Ve školách působí školní metodici 
prevence.

O míře realizace, druhu a kvalitě preventivních programů 
ve školách nejsou úplné informace. Zatímco roste počet 
kvalitních certifikovaných programů externích poskytovatelů 
a pilotně se v ČR ověřují metodiky dlouhodobých teoreticky 
zakotvených programů, v praxi stále převažuje realizace 
jednorázových aktivit typu přednášky a besedy.

K prosinci 2015 Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) evidoval 
celkem 51 organizací s 84 certifikovanými programy (z toho 
50 programů všeobecné prevence, 25 programů selektivní 
prevence a 9 programů indikované prevence). Nejvíce jich 
bylo v Praze (20) a Jihočeském kraji (11), naopak žádný 

je zejména u pouličních komerčních sexuálních pracovnic. 
Zdá se, že poměrně intenzivní jsou také zkušenosti s užíváním 
pervitinu u mužských sexuálních pracovníků nabízejících své 
služby v gay klubech a barech – podle ojedinělé a rozsahem 
omezené studie z r. 2016 jej pravidelně nebo denně užívala 
přibližně třetina respondentů. Pervitin je rovněž drogou nejčas-
těji užívanou muži majícími sex s muži při tzv. chemsexu. ×

foto: pixabay.com
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Rizikové chování na školách 
a jeho prevence
Základní strategií prevence rizikového chování ve školách 
a školských zařízeních je Minimální preventivní program 
(MPP), který vypracovává školní metodik prevence (ŠMP) 
ve spolupráci s vedením školy a ostatními pedagogickými 
pracovníky.

Z dostupných informací vyplývá, že ve spektru riziko-
vého chování školy nejčastěji řeší záškoláctví (spíše na 
středních školách), agresi, šikanu, vulgárnost, neslušné 
projevy chování apod. Kouření patří rovněž k nejčastěji 
řešeným problémům, méně alkohol a jiné drogy. Zdá se, 
že výskyt problémů spojených s tabákem, alkoholem 
a jinými drogami na školách v posledních letech klesá. 
Roste naopak výskyt agrese, šikany (zejména kyberšika-
ny) a vandalismu. Šikana a projevy agrese jsou rovněž 
problémy nejčastěji řešené pedagogicko-psychologickými 
poradnami.

Např. ve Středočeském kraji proběhlo ve školním roce 
2014/2015 on-line dotazníkové šetření s cílem pro-
zkoumat problematiku prevence rizikového chování na 
školách. Výzkum pokrýval realizaci MPP na škole, výkon 
funkce ŠMP, výskyt a řešení rizikového chování ve škole a 
trendy v jeho výskytu, oblast spolupráce školy s externími 
organizacemi a rodiči atd. Šetření se zúčastnilo 421 škol. 
Vyplynulo z něj, že pouze 2 školy z kraje nemají zpraco-
ván MPP. Pouze 4,5 % škol nemělo zřízenu funkci ŠMP, 
přičemž 34 % ŠMP mělo dokončené specializační studi-
um k výkonu funkce ŠMP. Nejčastěji řešenými oblastmi 
rizikového chování byly záškoláctví, kouření, vztahové 
problémy mezi žáky (šikana), krádeže a vandalismus. V 
posledních 3 školních letech klesal podíl škol s výskytem 
problémů spojených s kouřením, alkoholem i ostatními 
drogami.

Rovněž v Jihomoravském kraji byl proveden průzkum 
výskytu rizikového chování na základních a středních 
školách. Nejčastěji bylo řešeno záškoláctví, kouření a 
užívání alkoholu. Na základních školách se dále vyskytoval 
problém se šikanou, na středních školách s „měkkými“ 
drogami. Výskyt „tvrdých“ nelegálních drog byl velmi 
nízký.

Na analýzu chování žáků a možnosti školy je ovlivnit se 
zaměřila studie Asociace pedagogů základního školství 
ČR. Vedení základních škol vyplňovalo dotazník v r. 2007 
(1015 škol) a v r. 2016 (1232 škol), výsledky tedy umož-
ňují srovnání situace po 10 letech. V obou průzkumech 
se většina pedagogů domnívala, že se chování žáků 
v posledních 10 letech změnilo k horšímu, ačkoli v letošním 
průzkumu bylo hodnocení o něco příznivější – v r. 2007 
hodnotilo trend chování žáků jako zhoršení 89,5 % 
a v r. 2016 pak 78,3 % škol. Zatímco pedagogové 
uváděli zhoršení ve výskytu agresivity, šikany, vulgárnosti, 
nerespektování pravidel slušného chování a vztahu 
k majetku, ke zlepšení naopak došlo ve výskytu kouření, 
alkoholu a dalších drog. Ve školách také došlo k výraznému 
posílení názoru, že škola má možnosti negativní projevy 
chování ovlivnit (v r. 2007 odpověděla kladně 4 % 
a v r. 2016 až 31 % škol).

nepůsobil v Karlovarském kraji. V rámci webových stránek 
NÚV byl vytvořen on-line katalog certifikovaných preventivních 
programů prevence rizikového chování.

V ČR je dlouhodobě vysoká dostupnost alkoholických nápojů 
pro nezletilé – týká se to jak subjektivně vnímané dostupnosti 
hlášené v dotazníkových studiích, tak dostupnosti objektivně 
zjišťované v místech prodeje a podávání alkoholických nápojů 
a tabákových výrobků. Při kontrolních nákupech (mystery sho-
pping) v rámci různých projektů jsou alkohol nebo tabákové 
výrobky prodány nebo v restauraci podány nezletilým nejmé-
ně v polovině případů. Nejde jen o pivo, ale také víno a tvrdý 
alkohol. Zdá se, že nejvyšší dostupnost alkoholu je ve večer-
kách, kde je úspěšnost nákupu nezletilými až 90 %. Vzhledem 
k alarmující vysoké míře konzumace alkoholu dětmi a mládeží 
proběhly na podzim 2015 rozsáhlé kontroly zaměřené na 
dodržování zákazu prodeje alkoholu dětem a mladistvým v 
provozovnách po celé ČR, které inicioval národní protidrogový 
koordinátor a kterých se účastnily Policejní prezidium Policie 
ČR, ministerstvo vnitra, Česká obchodní inspekce, živnosten-
ské úřady, hasiči, celní správa. Příslušníci policie a úředníci 
státní správy a samosprávy zkontrolovali od října do prosince 
2015 téměř 4 tis. provozoven a 18 tis. osob. Z toho bylo při 
kontrolách zjištěno 660 osob mladších 18 let, které požily 
alkoholický nápoj.

Na vysokou dostupnost návykových látek v ČR a společenskou 
toleranci k nim reaguje návrh zákona o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek, který by měl nahradit 
zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami 
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návyko-
vými látkami. Nový zákon by měl např. zavést:

 úplný zákaz kouření ve vnitřních prostorech provozoven   
 stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek,   
 nebo vnitřních zábavních prostorech,
 zákaz prodeje tabákových a souvisejících výrobků ve 

 zdravotnických zařízeních, ve školách a školských zařízeních,
 zákaz prodeje tabákových výrobků, elektronických cigaret 

 a alkoholických nápojů prostřednictvím prodejních automatů, 
 v pojízdných prodejnách apod.,
 povinnost prodávat v provozně stravovacích služeb nebo   

 stánku s občerstvením alespoň jeden nealkoholický nápoj   
 levněji než alkoholický,
 posílení kontrolní pravomoci státních orgánů, např. 

 oprávnění inspektora České obchodní inspekce nařídit   
 uzavření provozovny až na 2 dny v případě porušení zákazu  
 prodeje nebo podávání alkoholických nápojů osobě mladší  
 18 let, a to jak prodejny, tak stánku s občerstvením, 
 provozovny stravovacích služeb, ubytovacího zařízení nebo 
 prodeje v dopravním prostředku, nebo
 rozšíření pravomoci České školní inspekce na kontrolu 

 zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků 
 ve školách či dodržování zákazu kouření ve školských 
 zařízeních.

Léčba
Na základě informací z krajů bylo v ČR v r. 2015 celkem 
269 poradenských a terapeutických specializovaných 
adiktologických stacionárních zařízení (tj. bez preventivních, 
terénních programů a bez programů ve věznicích). Na základě 
aktuálních informací z různých zdrojů je možné odhadnout, 
že v ČR je v současné době 250–270 (stacionárních) 
adiktologických zařízení, z nich je 55–60 kontaktních center, 
90–100 programů ambulantní léčby, 25–30 programů lůžkové 
zdravotní péče, 15–20 terapeutických komunit, 5 domovů 
se zvláštním režimem, 6 zařízení speciálního školství 
a 35–45 programů ambulantní následné péče (z nich cca 20 
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s chráněným bydlením, jehož celková kapacita je odhadem 
200 míst).

Dostupnost adiktologických služeb ve věznicích zůstala 
v r. 2015 na stejné úrovni. Léčbu závislostí ve vězení bylo 
možno absolvovat v 11 věznicích z celkem 35, z toho 
3 věznice realizovaly soudem nařízené ochranné léčení. 
Substituční léčbu poskytovalo 7 věznic. S některou z NNO 
spolupracovalo v oblasti závislostí 33 věznic, z toho intenzivní 
spolupráci vykázalo 21 věznic.

K červnu 2016 mělo certifikaci odborné způsobilosti RVKPP 
celkem 182 adiktologických programů, dalších 84 programů 
mělo certifikát odborné způsobilosti v prevenci.

Mezi kraji se liší postupy při tvorbě sítě specializovaných 
adiktologických služeb a kritéria pro zařazení jednotlivých 
programů do ní. Většina krajů definuje existující síť služeb jako 
minimální a současně ji hodnotí jako nedostačující. Kraje 
hodnotí jako poměrně dobrou geografickou dostupnost 
nízkoprahových harm reduction služeb. Klesá však jejich 
personální kapacita, dochází k omezování jednotlivých 
činností a snižování časové dotace na práci s klientem. 
Nízká je zejména dostupnost ambulantních programů a péče 
o klienty s duálními diagnózami. Díky novému dotačnímu 
titulu RVKPP vznikají napříč ČR nové služby pro patologické 
hráče. Přetrvává obzvláště špatná situace v Karlovarském 
kraji, kde chybí programy téměř všech standardních typů.

Od r. 2015 byla novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, přenesena zodpovědnost za financování sociálních 
služeb lokálního charakteru na kraje. Na sociální služby je dále 
nově od r. 2016 povinně aplikována tzv. vyrovnávací plat-
ba jako nástroj pro financování služeb hospodářské povahy 
podporovaných z veřejných zdrojů. Aplikace však není stejná 
ve všech krajích a adiktologické služby, které mají registraci 
sociálních služeb, čelí řadě praktických problémů.

Od ledna 2014 je v seznamu zdravotních výkonů 6 adiktolo-
gických výkonů. Uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami 
však v praxi naráží na problémy. K červnu 2016 se úhradu 
adiktologických výkonů podařilo nasmlouvat pouze 
11 organizacím pro 13 adiktologických ambulancí v 8 krajích. 

Hrazená ambulantní péče je stále nedostupná v Karlovarském, 
Plzeňském, Pardubickém, Moravskoslezském, Zlínském kraji 
a na Vysočině. Rovněž kraje upozorňují na nesystematičnost 
při tvorbě sítě zdravotních adiktologických služeb.

Přibližně dvě třetiny klientů ambulantních adiktologických 
programů tvoří muži, relativně nejvíce mužů je mezi klienty 
záchytných stanic (přes 80 %) a nejméně v krizových centrech 

a psychoterapeutických stacionářích (necelá polovina). Podíl 
žen je vyšší v mladších věkových skupinách a mezi uživateli 
sedativ a hypnotik. Podíl dětí a mladistvých do 20 let je velmi 
nízký – do 5 % v ambulantních programech a do 10 % 
v rezidenčních programech (s výjimkou těch specializovaných 
na dětskou klientelu).

Podíl uživatelů různých typů návykových látek se významně 
liší v závislosti na typu programu. V nízkoprahových centrech 
dominují problémoví uživatelé nelegálních drog, především 
pervitinu a také opioidů. V ambulantních a lůžkových psychia-
trických zařízeních převažují uživatelé alkoholu, ale vysoký je 
i podíl uživatelů pervitinu, opioidů, polyvalentních uživatelů 
nebo uživatelů sedativ a hypnotik.

Krátké intervence, jejichž provádění je u uživatelů návykových 
látek podle zákona pro všechny zdravotnické pracovníky 
povinné, jsou v praxi prováděny v poměrně nízké míře 
a nesystematicky, i když v ČR existuje několik projektů, jejichž 
cílem je podpora provádění krátkých intervencí. Postupně 
narůstá význam léčebných a poradenských intervencí 
poskytovaných prostřednictvím internetu a nových technologií.

Léčbu adiktologických pacientů v r. 2015 vykázalo celkem 
447 ambulancí oboru psychiatrie, ve 47 z nich adiktologičtí 
pacienti tvořili více než 50 % klientely a 49 z nich ošetřilo více 
než 200 adiktologických pacientů; první a druhé kritérium 
současně splnilo 19 ordinací. V psychiatrických ambulancích 
bylo v r. 2015 léčeno 35 405 pacientů s problémy s návyko-
vými látkami, z nich 60 % s poruchami způsobenými užíváním 
alkoholu.

Detoxifikace od návykových látek byla v r. 2015 poskytována 
ve 47 lůžkových zařízeních (49 v r. 2014). Pro detoxifikaci 
od návykových látek bylo v r. 2015 hospitalizováno celkem 
11 632 pacientů (téměř stejně jako v předchozím roce), z nichž 
téměř třetinu tvořily ženy a více než 7 % děti a mladiství ve 
věku do 20 let. Z celku bylo 61 % detoxifikováno od alkoholu. 
Jediným krajem bez možnosti detoxifikace byl stejně jako 
v minulých letech Karlovarský kraj. Detoxifikace je dostupná 
také ve 4 věznicích.

Rezidenční abstinenčně orientovanou léčbu pacientům 
závislým na návykových látkách poskytují v ČR převážně 
psychiatrické nemocnice a psychiatrická oddělení nemocnic. 
Počet psychiatrických lůžkových zařízení se v r. 2015 nezměnil 
– v ČR bylo 18 psychiatrických nemocnic pro dospělé a 3 pro 
děti, 30 psychiatrických oddělení nemocnic a 2 psychiatrická 
oddělení v ostatních lůžkových zařízeních. V psychiatrické 
lůžkové péči bylo evidováno 15 845 hospitalizací pro poruchy 

foto: pixabay.com

foto: pixabay.com
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způsobené užíváním návykových látek, z toho 60 % bylo pro 
poruchy způsobené alkoholem.

Počet osob léčených v opiátové substituční léčbě v posledních 
4 letech stagnuje a aktuálně spíše klesá, a to pravděpodobně 
v důsledku nízké dostupnosti programů zejména v regionech
s vysokým výskytem problémového užívání opioidů (především 
v Praze) a také kvůli nízké finanční dostupnosti preparátů pro 
pacienty. V r. 2015 zaregistrovalo pacienty v substituční léčbě 
celkem 63 zdravotnických zařízení (v r. 2014 to bylo 64) a bylo 
hlášeno celkem 2248 léčených osob (2314 v r. 2014). Roste 
spotřeba kompozitního přípravku Suboxone® na vrub příprav-
ků obsahujících pouze buprenorfin a v r. 2015 spotřebované 
množství buprenorfinu v kombinovaném přípravku poprvé 
přesáhlo množství buprenorfinu v monopřípravcích. Suboxo-
ne® je v současnosti nejužívanějším přípravkem v substituční 
léčbě.

Stále není dostupná substituční léčba závislosti na stimulan-
ciích včetně pervitinu, i když nejnovější výzkumné poznatky 
ukazují, že pro významnou část českých problémových 
uživatelů pervitinu by substituční léčba byla přijatelným 
a vítaným typem léčby.

Ukazuje se, že mladí uživatelé konopí nejsou primární cílovou 
skupinou většiny adiktologických služeb ani jiných programů 
typu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Systémem 
péče tak do značné míry propadají.

Na začátku března 2015 byl spuštěn Národní registr léčby 
uživatelů drog (NRLUD), ale v registru kvůli technickým 
problémům dosud chybí data z významné části léčebné sítě 
za r. 2015 i 2016. NRLUD umožňuje hlášení uživatelů nejen 
nelegálních drog, ale i osob s primární drogou alkohol i tabák 
nebo patologických hráčů. Celkem bylo v r. 2015 v NRLUD 
evidováno 7641 klientů, z nichž 1895 (25 %) zahájilo léčbu 
poprvé v životě (Graf 4).

Harm reduction
Snižování rizik spojených s užíváním drog je jednou z hlavních 
oblastí české protidrogové politiky. Základ sítě služeb v této 
oblasti tvoří v ČR nízkoprahová kontaktní centra a terénní 
programy. V r. 2015 působilo v ČR celkem 104 nízkopraho-

Evropský projekt HA-REACT
Projekt s názvem Joint Action on HIV and Co-infection 
Prevention and Harm Reduction (HA-REACT), který je 
spolufinancován Evropskou komisí, byl spuštěn 
1. 10. 2015 a bude realizován po dobu 3 let. Do projektu 
je zapojena řada evropských zemí včetně ČR, a to pro-
střednictvím NMS. Projekt je zaměřený na problematiku 
infekčních onemocnění spojených s užíváním drog, 
primárně na HIV a virovou hepatitidu typu C. Cílem 
projektu je zlepšit prevenci HIV a dalších infekcí mezi IUD, 
aplikovat intervence snižující rizika a negativní zdravotní 
a sociální dopady spojené s injekční aplikací drog (harm 
reduction), včasnou diagnostiku (testování) a intervenci 
a kvalitu multidisciplinární péče. Aktivity projektu jsou 
rozděleny do 8 oblastí, přičemž jedna z nich se týká 
prevence a snižování rizik přenosu infekčních onemocnění 
ve věznicích. Oblast harm reduction ve vězeňství je pro 
ČR prioritou a zahrnuje poměrně širokou škálu aktivit. 
Jednou z nich je pilotní distribuce kondomů, která se 
od r. 2017 uskuteční na vybraných odděleních Vazební 
věznice Praha Pankrác. V rámci projektu proběhne 
i zavedení bezplatné distribuce kondomů v rámci návštěv 
bez zrakové a sluchové kontroly ve věznicích. Tyto aktivity 
jsou v souladu s Koncepcí vězeňství do roku 2025, která 
byla vládou schválena počátkem r. 2015, a navazujícím 
akčním plánem na období 2016–2018.
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Struktura žadatelů o léčbu v r. 2015 podle primární (základní) drogy (problému)

vých programů, v tom 57 kontaktních center a 47 terénních 
programů.

V r. 2015 bylo v kontaktu s nízkoprahovými programy 
41 tis. uživatelů drog, nejčastěji šlo o uživatele pervitinu 
(24,8 tis., 61 %), dále uživatele opioidů (9,9 tis., 24 %) 
a konopných látek (2,4 tis., 6 %). Z dlouhodobého hlediska 
je patrný postupný nárůst problémových uživatelů pervitinu. 
Podíl injekčních uživatelů drog mezi klienty nízkoprahových 
programů se dlouhodobě pohybuje na úrovni 75–80 %. 
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Drogová kriminalita 
a drogový trh
Primární drogová kriminalita
 Za primární drogové trestné činy (DTČ), tedy trestné činy 

spočívající v porušování drogové legislativy, bylo v r. 2015 
zadrženo celkem 3752 osob a stíháno 3659–3816 osob (podle 
zdroje dat). Nejčastěji šlo o DTČ výroby, pašování a prodeje 
pervitinu či konopných látek a 51 % tvořili recidivisté. 
Obžalováno bylo 3340 osob a 2708 osob bylo pravomocně 
odsouzeno (Tabulka 4). Primární DTČ v r. 2015 tvořily 2 % 
zjištěné trestné činnosti. 

Rok
Zadržení

(NPC)
Stíhaní

(PP PČR)
Stíhaní
(MS) 

Obžalovaní
(MS) 

Odsouzení
(MS) 

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2 000
2 357
2 157
2 168
2 198
2 031
2 322
2 340
2 525
2 759
3 065
3 701
3 925
3 752

2 204
2 295
2 149
2 209
2 344
2 023
2 296
2 415
2 437
2 782
2 827
3 568
3 989
3 816

2 504
3 088
2 944
2 429
2 630
2 282
2 304
2 553
2 377
2 798
2 593
2 836
3 208
3 659

2 247
2 737
2 589
2 157
2 314
2 042
2 100
2 332
2 152
2 549
2 368
2 615
2 929
3 340

1 216
1 304
1 376
1 326
1 444
1 382
1 360
1 535
1 652
1 870
2 079
2 522
2 654
2 708

TABULKA 4
Počty osob zadržených, stíhaných, obžalovaných 
a odsouzených za primární drogové trestné činy 
v l. 2002–2015

Poprvé od r. 2007 byl v r. 2015 zaznamenán pokles počtu 
primárních DTČ, jejich podíl na zjištěné trestné činnosti 
se však zvýšil. Trestné činy výroby, pašování a prodeje drog 
tvořily 81 % primárních DTČ. Trestné činy přechovávání drog 
a pěstování rostlin/hub s obsahem OPL ve větším množství 
a pro vlastní potřebu tvoří dlouhodobě 15–20 %. Nejvyšší 
počet zjištěných primárních DTČ na 100 tis. obyvatel ve věku 
15–64 let byl v Praze, nejnižší v Pardubickém kraji.

Největší podíl osob zadržených pro primární DTČ spáchalo 
daný trestný čin v souvislosti s pervitinem. Za posledních 
10 let tvoří zadržení v souvislosti s pervitinem průměrně 
55 % zadržených pro primární DTČ, v souvislosti s konopnými 
látkami pak 39 % (Graf 5).

Trestná činnost spočívající v porušování alkoholové legislativy 
zahrnuje pouze jeden trestný čin, kterým je podávání 
alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, za který bylo 
v r. 2015 stíháno 56 osob. Vzhledem k míře užívání alkoholu 
mezi českými nezletilými je zřejmé, že primární alkoholové 
DTČ se vyznačují značnou latencí. 

Za primární DTČ bylo v r. 2015 odsouzeno 2708 osob, 
67 % z uložených sankcí byl podmíněně odložený trest odnětí 
svobody. Od r. 2008 roste počet osob odsouzených za primární 
DTČ. Mezi l. 2008–2013 se snižoval podíl nepodmíněných 

Průměrný věk klientů se od r. 2006 zvýšil o 5 let na 31,3 roku, 
ženy tvoří třetinu klientů nízkoprahových programů.

Výměnný program jehel a stříkaček v r. 2015 poskytovalo 
104 nízkoprahových programů a bylo distribuováno 6,4 mil. 
injekčních setů. Poprvé od r. 1998 nebyl zaznamenán nárůst 
počtu vydaných injekčních jehel, pokles oproti r. 2014 je 
přibližně 200 tis., počet výkonů distribuce injekčního materiálu 
poklesl přibližně o 8 tisíc. To lze hodnotit jako negativní trend, 
neboť odhadovaný počet injekčních uživatelů drog v ČR je 
dlouhodobě vysoký. Průměrně získal 1 injekční uživatel drog 
v kontaktu s nízkoprahovými programy 171 čistých setů. 
Nejvyšší počet kontaktů i výměn injekčního materiálu vykázaly 
v r. 2015 nízkoprahové programy v Praze, následované 
programy v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

V ČR jsou dlouhodobě provozovány 3 prodejní automaty 
na injekční materiál a na veřejných místech v Praze je 
instalováno 15 kontejnerů na injekční odpad. V celé ČR 
zajistily nízkoprahové programy sběrem ve veřejném 
prostoru celkem 51 331 kusů injekčních jehel.

V ČR dosud nebyly zavedeny ani testovány programy distri-
buce opioidního antagonisty naloxonu (ty však nemají význam 
pro uživatele pervitinu, kterých je v ČR mezi problémovými 
uživateli drog většina).

Možnost testování na HIV v r. 2015 nabízelo 67 nízkoprahových 
programů, na VHC 74, na VHB 51 a na syfilis 50 programů. 
Dlouhodobě od r. 2008 počet provedených testů roste, 
v r. 2015 byl však zaznamenán meziroční pokles.

Specifické služby snižování rizik v prostředí zábavy v r. 2015 
poskytovalo celkem 11 programů, které navštívily 110 taneč-
ních a hudebních akcí.

Péče o infikované HIV a nemocné s AIDS je v ČR poskytována 
v 7 regionálních AIDS centrech. V posledních letech roste 
počet léčených pro VHC. Poslední údaje za ČR celkem jsou 
k dispozici z r. 2013, kdy léčbu zahájilo celkem 931 osob, 
z toho bylo 536 osob s anamnézou IUD. Ve věznicích bylo 
v r. 2013 pro VHC léčeno 246 osob (26 % celkového počtu), 
v r. 2014 už 325 a v r. 2015 došlo k nárůstu na 597 osob. Lze 
předpokládat, že většinu léčených ve věznicích tvoří bývalí 
nebo současní uživatelé drog. ×

foto: pixabay.com

Pozn.: NPC = Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR, PP PČR 
= Policejní prezidium Policie ČR, MS = Ministerstvo spravedlnosti ČR 
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trestů odnětí svobody ve prospěch sankcí nespojených 
s odnětím svobody. V posledních 2 letech je však zřejmý 
opačný trend, což může svědčit o zvyšování závažnosti 
a organizovanosti drogové trestné činnosti.

V případě, že pachatel, který užívá návykové látky, spáchal 
trestný čin pod vlivem nebo v souvislosti s jejich užíváním, 
může soud uložit ochranné léčení – v r. 2015 tak učinil 
v případě 367 osob, z toho bylo 141 závislých na nealko-
holových drogách a 226 na alkoholu.

V r. 2015 bylo správními orgány obcí a krajů projednáno 
1940 přestupků nedovoleného nakládání s OPL, což předsta-
vuje 0,7 % všech projednaných přestupků a je to o 106 více 
než v r. 2014 a o 254 více než v r. 2013. V jiném informačním 
systému Policie ČR nově za r. 2015 eviduje 5319 osob, 
u kterých byly zjištěny přestupky nedovoleného nakládání 

Užívání drog mezi vězni
V r. 2016 proběhla 4. vlna Dotazníkové studie užívání 
návykových látek mezi vězni ve výkonu trestu odnětí 
svobody. Výběrový soubor tvořilo 2100 osob ve výkonu 
trestu odnětí svobody, dotazník vyplnilo 1815 respon-
dentů. Jak ukazují předběžné výsledky, alespoň jednu 
zkušenost s nelegální drogou někdy v životě uvedlo 
59 % respondentů, nejčastěji šlo o tabák a alkohol, dále 
konopné látky (44 %), pervitin či amfetaminy (42 %) 
a extázi (26 %).

V posledních 12 měsících užilo nějakou nelegální drogu 
46 % a v posledních 30 dnech 36 % dotázaných. Zkuše-
nost s injekčním užitím drog uvedlo 31 % respondentů, 
ve vězení užilo drogu injekčně 7,3 % respondentů. 
Za problémové uživatele drog lze označit 31 % vězňů, 
což v přepočtu na celou populaci odsouzených vězňů 
představuje 6200 osob.

s OPL. Největší podíl tvořily osoby, které se dopustily 
přestupku v souvislosti s konopnými látkami (72 %) 
a pervitinem (16 %).

Sekundární drogová kriminalita
Podle údajů Police ČR bylo objasněno celkem 112,1 tis. trest-
ných činů, z toho 19,2 tis. (17 %) bylo spácháno pod vlivem 
návykových látek. Skladba trestné činnosti je v podstatě 
totožná jako v předchozím roce. Dlouhodobě je vysoký podíl 
trestné činnosti páchané osobami pod vlivem alkoholu, 
od r. 2007 však dochází k jeho snižování a naopak k nárůstu 
podílu trestných činů spáchaných pod vlivem nealkoholových 
drog. Pod vlivem alkoholu se pachatelé nejčastěji dopouštějí 
trestného činu ohrožení pod vlivem návykových látek, opilství 
nebo nedbalostní dopravní nehody. Pod vlivem nealkoholových 
drog jde nejčastěji o ohrožení pod vlivem návykových látek, 
opilství a maření výkonu úředního rozhodnutí.
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foto: pixabay.com
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Nové psychoaktivní látky
V Systému včasného varování před novými drogami 
koordinovaném NMS bylo v ČR v r. 2015 hlášeno celkem 
35 nových psychoaktivních látek, z toho 11 látek bylo v 
ČR zaznamenáno vůbec poprvé a v případě 1 látky šlo o 
první výskyt v zemích EU. Nejčastěji to byly katinony, syn-
tetické kanabinoidy a fenetylaminy. Látkami s největším 
zachyceným množstvím byly katinon s označením 3-MMC 
(20,0 kg) a kanabinoid AMB-CHMICA (11,5 kg).

Po značné redukci nabídky prostřednictvím kamenných 
obchodů v dubnu 2011 jsou nové psychoaktivní látky 
dostupné ve vzrůstající míře na internetu. V r. 2015 bylo 
identifikováno celkem 33 internetových obchodů s nabíd-
kou v českém jazyce, z toho 9 se specializovalo výhradně 
na syntetické látky. Nejčastěji nabízenou látkou byl synte-
tický kanabinoid alfa-PVP.

Jak ukazují výsledky celopopulačních studií, míra preva-
lence užívání nových psychoaktivních látek, ať syntetic-
kého, či rostlinného původu, je v dospělé populaci v ČR 
velmi nízká. Vyšší míra zkušeností s novými drogami byla 
zjištěna u dvou specifických skupin, kterými jsou problé-
moví uživatelé drog a účastníci tanečních akcí.

Za r. 2015 byl proveden odhad ekonomicky motivované 
sekundární drogové kriminality. Jde o expertní retrospektivní 
odhad pracovníků krajských ředitelství a územních odborů 
Policie ČR, který spočívá v určení podílu vybraných trestných 
činů spáchaných uživateli drog zejména za účelem získání 
prostředků na nákup drog pro vlastní potřebu. Bylo zjištěno 
celkem 156 tis. vybraných trestných činů, z nichž odhadem 
33 % spáchali uživatelé drog. Objasněno bylo 13 tis. vybraných 
trestných činů, z toho odhadem 25 % spáchali uživatelé drog. 
Nejvyšší podíl představovaly krádeže spojené s neoprávněným 
užíváním cizí věci (např. krádeže jízdních kol a motorových 
vozidel). 

Drogový trh
V r. 2015 bylo odhaleno celkem 220 indoor pěstíren konopí. 
Největší podíl tvořily malé domácí pěstírny s počtem rostlin 
nižším než 50 kusů. Část indoor produkce je velmi dobře 
organizovaná a podílí se na ní organizované skupiny Vietnamců. 
Je však patrný odklon vietnamských skupin od pěstování 
konopí směrem k výrobě pervitinu. Pokud jde o pěstování 
konopí ve velkém objemu, pokračuje trend pěstování ve více 
pěstírnách s nižší kapacitou 300–500 rostlin. Vypěstované 
konopí je určeno převážně pro domácí trh.

V r. 2015 zajistily Policie ČR a Celní správa ČR v trestním 
řízení celkem 645,2 kg marihuany, 30,3 tis. rostlin konopí 
a 7,5 kg hašiše. Koncentrace THC u zachyceného konopí činila 
průměrně 8,3 %. V přestupkovém řízení bylo zajištěno dalších 
9,9 kg marihuany, 449 rostlin konopí a 51 g hašiše.

Pervitin se v ČR vyrábí převážně v menších varnách 
situovaných v obytných objektech. V r. 2015 odhalila Policie 
ČR 263 varen a v trestním řízení zajistila rekordních 106,9 kg 
pervitinu o průměrné čistotě 70,4 %. V přestupkovém řízení 
byl pervitin zajištěn v celkovém množství 448 g. Hlavním 
prekurzorem pro výrobu pervitinu je pseudoefedrin extraho-
vaný z léčiv dovážených převážně z Polska. Pokračuje trend 
zvyšování objemu produkce ve velkých varnách. Velkoobje-
mová výroba pervitinu se vyznačuje propracovanou dělbou 
práce a je již několik let doménou organizovaných skupin 
osob původem z Vietnamu.

Kokain se do ČR dostává zejména z Jižní Ameriky. Na pašování 
a distribuci kokainu se podílí zejména skupiny osob z Nigérie, 

ze zemí západního Balkánu a Češi. Celkem bylo v kontextu 
trestního řízení v r. 2015 zajištěno 120,4 kg kokainu 
o průměrné čistotě 39,1 %, v přestupkovém řízení 
to bylo 10 g.

Heroin se do ČR dováží v menších zásilkách o hmotnosti do 
10 kg. V r. 2015 bylo 1,6 kg heroinu zajištěno v trestním řízení 
a dalších 23 g v přestupkovém řízení. Průměrná čistota činila 
25,1 %. Na pašování a distribuci heroinu se podílí převážně 
skupiny osob albánské a turecké národnosti. Na černém trhu 
byly kromě heroinu dostupné i tablety substitučních přípravků 
či opioidní analgetika. ×
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ce v roce 2015 [Annual Report on Drug Situation 2015 – Czech 
Republic]. MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republi-
ky. ISBN 978-80-7440-156-5]. Podrobné informace a jejich 
zdroje podle citačních standardů jsou uvedeny ve výroční 
zprávě.

  Národní monitorovací
středisko pro drogy
a závislosti OZNÁMENÍ / ODKAZY

Informace o drogové situaci a o situaci v oblasti 
hazardního hraní v ČR http://www.drogy-info.cz/.

Veškeré publikace vydané Národním 
monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti, 
včetně všech čísel Zaostřeno, 
jsou v elektronické podobě ke stažení
na http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace. 
Případné objednávky tištěných publikací zasílejte 
na e-mail: grygarova.marketa@vlada.cz.

Mapa pomoci
http://www.drogy-info.cz/index.php/map/
– změny kontaktních údajů zasílejte na e-mail: 
grygarova.marketa@vlada.cz.

Kalendář akcí
http://www.drogy-info.cz/index.php/calendar/ – informace 
o vzdělávacích akcích a seminářích v adiktologii nebo 
zajímavých pro obor adiktologie, které je možno v kalendáři 
zveřejnit, zasílejte na e-mail: grygarova.marketa@vlada.cz.

Reedice projektu „Když musíš, tak musíš“
DVD s 6 dokumentárními filmy o drogách – objednávky
zasílejte na e-mail: grygarova.marketa@vlada.cz.

Aplikace UniData a PrevData k evidenci
klientů a intervencí v drogových službách včetně
uživatelské podpory
http://www.drogovesluzby.cz/.

Monitoring médií na drogy-info.cz
http://www.drogy-info.cz/index.php/info/monitor.

Internetová stránka Evropského monitorovacího 
centra pro drogy a drogovou závislost
http://www.emcdda.europa.eu/.

Evropská zpráva o drogách EMCDDA
http://www.emcdda.europa.eu/edr2015.

Národní stránky na podporu odvykání kouření
http://www.koureni-zabiji.cz/.
Národní linka pro odvykání kouření 800 35 00 00.

Poděkování
Velké poděkování za pomoc a spolupráci při tvorbě výroční 
zprávy patří všem spolupracovníkům, členům pracovních 
skupin, organizacím, institucím a orgánům, kteří poskytli 
potřebná data a přispěli k jejich interpretaci.


