
   

Evropská on-line studie o drogách (EWSD): výsledky 

Nejnovější evropská on-line studie o drogách ukázala, že 
COVID-19 nejvíc ovlivnil vzorce užívání u konopí a extáze 

LISABON 20.01.2022 (TISKOVÁ ZPRÁVA Č. 1/2022)  

Studie, jejíž výsledky dnes zveřejnila  agentura EU pro drogy (EMCDDA) ukazují, že v oblasti užívání drog byly 
nejvíce ovlivněny omezeními v souvislosti s pandemií COVID-19  vzorce užívání konopí a extáze (1).  Evropská 
on-line studie o drogách (EWSD; internetový průzkum mezi uživateli drog) ukazuje, že zatímco užívání 
marihuany vzrostlo, užívání tzv. party drog typu MDMA/extáze pokleslo. Internetový průzkum probíhal v březnu 
a dubnu 2021 ve 30 evropských zemích (21 z EU a 9 mimo EU), v době, kdy se mnoho obyvatel bylo 
v lock-downu souvisejícím s pandemií COVID-19. Průzkum se zaměřoval na osoby starší 18 let, které 
v posledním roce užily nejméně jednou návykové látky (drogy);  cílem studie bylo lepé porozumět vzorcům 
užívání drog v Evropě a pomoci tak utvářet budoucí protidrogovou politiku a intervence. 

Klíčová zjištění od 50 tisíc Evropanů 

Na otázky v internetovém průzkumu odpovědělo téměř 50 tisíc dospělých osob (48 469) z 21 členských států EU 
a Švýcarska (2). Nejčastěji užívanou drogou bylo konopí; 93 % respondentů průzkumu v posledních 12 měsících 
užilo konopí, s malými rozdíly mezi zeměmi. Dalšími nejčastěji uváděnými nelegálními látkami byly 
MDMA/extáze (35 %), kokain (35 %) a amfetamin (28 %), přičemž pořadí těchto tří drog se v jednotlivých zemích 
lišilo. Přibližně třetina respondentů (32 %) uvedla, že konopí (marihuanu) užívali v době pandemie COVID-19 více 
než v předchozím období, a naopak 42 % užívalo méně MDMA/extáze. 

Průzkum zjistil, že jedna pětina (20 %) vzorku v posledním roce užívala LSD, 16 % nové psychoaktivní látky (NPS) 
a 13 % ketamin. Celkem 3 % respondentů uvedla užívání heroinu. Přestože vzorek osob uvádějících užívání 
heroinu byl malý, více než čtvrtina z nich (26 %) uvedla, že během pandemie COVID-19 užívala tuto drogu více. 

Prezentovaná data se týkají respondentů, kteří se do průzkumu sami nominovali a kteří užili některou nelegální 
drogu v posledních 12 měsících před průzkumem. Internetové průzkumy sice nejsou reprezentativní pro 
obecnou populaci, ale pokud jsou pečlivě prováděny a kombinovány s tradičními metodami sběru dat, mohou 
pomoci vytvořit podrobnější, realističtější a aktuálnější obraz užívání drog a drogových trhů v Evropě. Na 
evropském průzkumu se podílelo více než 100 organizací, včetně národních monitorovacích středisek sítě Reitox, 
univerzit a nestátních neziskových organizací. 

Západní Balkán: výsledky odpovídají zjištěním ze zemí EU 
Novinkou nejnovějšího kola studie EWSD uskutečněného v roce 2021 byla účast partnerů EMCDDA 
ze západního Balkánu prostřednictvím projektu technické pomoci EMCDDA (IPA7) (3). 

Internetového průzkumu se zúčastnilo více než 2 tisíce dospělých (2 174) z Albánie, Kosova*, Černé Hory, 
Severní Makedonie a Srbska. Většina respondentů (91 %) uvedla, že v předchozích 12 měsících užívali konopí; 
následovalo užívání kokainu (38 %), MDMA/extáze (22 %) a amfetaminu (20 %). Opět přibližně třetina 
respondentů (32 %) uvedla, že užívali v daném období víc konopí (marihuany) a 34 % užívalo méně 
MDMA/extáze. 

https://www.emcdda.europa.eu/activities/european-web-survey-on-drugs
https://www.emcdda.europa.eu/activities/european-web-survey-on-drugs
https://www.emcdda.europa.eu/publications/data-fact-sheets/european-web-survey-drugs-2021-top-level-findings-eu-21-switzerland_en
https://www.emcdda.europa.eu/publications/data-fact-sheets/european-web-survey-drugs-2021-top-level-findings-eu-21-switzerland_en
https://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox_en
https://www.emcdda.europa.eu/publications/data-fact-sheets/european-web-survey-drugs-2021-top-level-findings-ipa7_en
https://www.emcdda.europa.eu/about/partners/cc/ipa7_en
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Téměř každý šestý (17 %) respondent uvedl, že v posledním roce užíval nové psychoaktivní látky (NPS), zatímco 
9 % uvedlo užití LSD. Užívání heroinu i metamfetaminu uvedlo shodně 8 % respondentů. 

Od nočního života k životu domácímu 

Užívání drog v prostředí domova bylo uváděno jako nejběžnější prostředí pro užívání drog v daném období 
(85 % respondentů ze zemí EU a Švýcarska a 72 % v zemích západního Balkánu), což do velké míry souvisí 
s lock-downy zaváděnými v průběhu pandemie COVID-19 a uzavíráním podniků noční zábavy.  Výsledky studie 
doplňují zjištění týkající se motivace k užívání různých látek. Zatímco nejčastěji uváděným důvodem pro užívání 
konopí byl jeho relaxační a psychoaktivní efekt a pomoc při usínání, u MDMA/extáze to byly její euforické 
a socializační účinky. 

Ředitel EMCDDA Alexis Goosdeel říká: „Internetové průzkumy jsou klíčovou složkou našeho monitorování 
vyvíjející se evropské drogové situace. Pomáhají nám oslovit důležitou cílovou skupinu prostřednictvím 
inovativních on-line metod. Výsledky studie odhalují širokou škálu drog dostupných v celé Evropě a poskytují 
cenné informace o nových trendech a měnících se vzorcích užívání během pandemie COVID-19. Do přípravy, 
překladu a šíření informací o dotazníkovém průzkumu se k nám tentokrát připojilo 100 organizací. Podpořily tak 
tento neocenitelný nástroj, který nám pomáhá přizpůsobit opatření a utvářet protidrogovou politiku“. 

V roce 2021 se průzkumu poprvé zúčastnily také tři ze zemí Evropské politiky sousedství (EPS; Gruzie, Libanon, 
Ukrajina), a to prostřednictvím projektu technické pomoci EMCDDA (EU4MD). Výsledky z těchto zemí budou 
zveřejněny na jaře 2022. V zemích mimo EU spolupracovala agentura EMCDDA na studii s národními 
monitorovacími středisky a s nevládními organizacemi. 

Poznámky 
(1) Webová stránka  Evropské on-line studie o drogách a metodologie studie. Strategie náboru respondentů do 
studie se v jednotlivých zemích skládaly z mixu kampaní na sociálních sítích, tiskových zpráv a kontaktování 
klientů v rámci sítí drogových služeb a dalších partnerů.  

(2) Viz Informační list s výsledky (EU + Švýcarsko).  

(3) Viz Informační list s výsledky (Západní Balkán). 
 

PDF ke stažení (tisková zpráva v jazykových verzích) 
Newsrelease 1-2022_DE_EuropeanWebSurweyonDrugs_Finalweb 
Newsrelease 1-2022_EN_EuropeanWebSurweyonDrugs_Finalweb 
Newsrelease 1-2022_ES_EuropeanWebSurweyonDrugs_Finalweb 
Newsrelease 1-2022_PT_EuropeanWebSurweyonDrugs_Finalweb 

Související odkazy 
• European Web Survey on Drugs (Topic hub page) 
• European Web Survey on Drugs 2021: methodology 
• Fact sheet with results (EU + Switzerland) 
• Fact sheet with results (Western Balkans) 

 

* Tímto označením nejsou dotčeny postoje ke statutu a je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a stanoviskem Mezinárodního soudního 

dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. 

*** 
TISKOVOU ZPRÁVU EMCDDA přeložilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Český překlad je publikován se svolením EMCDDA 

a je plnou zodpovědností překladatele. Originál v angličtině: https://www.emcdda.europa.eu/news/2022/1/latest-european-web-survey-drugs-finds-

cannabis-and-ecstasy-use-most-impacted-covid-19_en  

https://www.emcdda.europa.eu/activities/eu4md_en
https://www.emcdda.europa.eu/activities/european-web-survey-on-drugs
https://www.emcdda.europa.eu/european-web-survey-drugs-2021-methodology_en
https://www.emcdda.europa.eu/publications/data-fact-sheets/european-web-survey-drugs-2021-top-level-findings-eu-21-switzerland_en
https://www.emcdda.europa.eu/publications/data-fact-sheets/european-web-survey-drugs-2021-top-level-findings-ipa7_en
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/14362/Newsrelease1_2022_DE_EuropeanWebSurveyonDrugs_Finalweb.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/14362/Newsrelease1_2022_EN_EuropeanWebSurveyonDrugs_Finalweb.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/14362/Newsrelease1_2022_ES_EuropeanWebSurveyonDrugs_Finalweb.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/14362/Newsrelease1_2022_PT_EuropeanWebSurveyonDrugs_Finalweb.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/topics/european-web-survey-on-drugs_en
https://www.emcdda.europa.eu/european-web-survey-drugs-2021-methodology_en
https://www.emcdda.europa.eu/publications/data-fact-sheets/european-web-survey-drugs-2021-top-level-findings-eu-21-switzerland_en
https://www.emcdda.europa.eu/publications/data-fact-sheets/european-web-survey-drugs-2021-top-level-findings-ipa7_en
https://www.drogy-info.cz/nms/o-nas/narodni-monitorovaci-stredisko-pro-drogy-a-zavislosti/
https://www.emcdda.europa.eu/news/2022/1/latest-european-web-survey-drugs-finds-cannabis-and-ecstasy-use-most-impacted-covid-19_en
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