
- V âeské republice alespoÀ jednou vyzkou‰elo nelegální

drogu cca 1 150 000 osob, tj.16 % obyvatel ve vûku 

15-64 let.

- AlespoÀ jednou za rok nelegální drogu uÏije asi 570 000

osob; v obou pfiípadech se jedná pfiedev‰ím o marihuanu

a ha‰i‰.

- Do kategorie problémov˘ch uÏivatelÛ drog – tedy tûch,

ktefií zatûÏují spoleãnost náklady – spadá v âR cca 15 000

osob uÏívajících dlouhodobû a/nebo injekãnû heroin a asi 

22 500 osob uÏívajících stejn˘m zpÛsobem pervitin

(tj. cca 37 500 osob)1. 

- V roce 2001 se v souvislosti s nelegálními drogami léãilo

cca 12 000 osob, z toho cca 8 000 problémov˘ch uÏivatelÛ

(léãilo se tedy cca 21 % problémov˘ch uÏivatelÛ).

- SluÏeb nízkoprahov˘ch center vyuÏívalo 17 000, 

tj. cca 40 % problémov˘ch uÏivatelÛ drog. 

- Poprvé léãbu vyhledalo 4 233 osob; jejich prÛmûrn˘ vûk

byl 21,6 roku.

- Policie âR obdrÏela 804 oznámení o pfiestupku drÏení drog

v malém mnoÏství a projednala jich ve správním fiízení 401. 

- Policie âR stíhala za „drogové trestné ãiny“ 1 952 pacha-

telÛ, z toho 139 dûtí a 221 mladistv˘ch; pro prosté drÏení

drogy pro vlastní potfiebu bylo stíháno 166 osob.

- Státní zastupitelství vznesla obÏalobu proti 2 160 pacha-

telÛm drogové trestné ãinnosti; za prosté drÏení drogy pro

vlastní potfiebu pak proti 215 z nich.

- Soudy v roce 2001 za drogové trestné ãiny pravomocnû

odsoudily 1 094 pachatelÛ.

- Ve vûznicích âR si k 31.12. 2001 trest pro drogové trestné

ãiny odpykávalo 652 pachatelÛ.

- Na pfiedávkování nelegálními drogami a zneuÏívan˘mi

tûkav˘mi látkami zemfielo v roce 2001 v âR 84 osob;

dal‰ích 83 osob zemfielo na pfiedávkování léky, ãasto v kom-

binaci s alkoholem.

Rok 2001 byl prvním rokem realizace Národní strategie 

protidrogové politiky na období 2001-2004, kterou schválila

23. fiíjna 2000 vláda sv˘m usnesením ã. 1045/00. Strategie

navazuje na pfiede‰lé dva koncepãní dokumenty o protidro-

gové politice vlády (z let 1993 – 1996 a 1998 – 2000)

a dále je rozvíjí. Obsahovû i ãasovû koresponduje s Akãním

plánem boje proti drogám EU 2000–2004.

Tento dokument deklaruje, Ïe âeská republika usiluje

o vyváÏen˘ pfiístup k fie‰ení problému uÏívání drog 

z hlediska represe, prevence, léãby a resocializace drogovû

závisl˘ch a o komplexní, meziresortní, mezioborov˘ a mezi-

sektorov˘ postup a spolupráci pfii fie‰ení problémÛ. Na konci

roku 2002 vláda vzala na vûdomí bilanãní zprávu o plnûní

schválené strategie ze strany jednotliv˘ch resortÛ.

Rok 2001 byl tfietím rokem platnosti novelizované drogové

legislativy. V fiíjnu dokonãil t˘m nezávisl˘ch v˘zkumníkÛ

studii „Projekt anal˘zy dopadÛ novelizace drogové legislati-

vy“ a pfiedloÏil ji zadavateli studie – vládû âR. Na svém

zasedání 14. fiíjna 2001 vzala vláda na vûdomí souhrnné

v˘sledky studie, podle nichÏ zavedení trestnosti drÏení drog

pro vlastní potfiebu nesplnilo oãekávání pfiedkladatele, 

ale ani se nepotvrdily katastrofické pfiedpovûdi nûkter˘ch

odpÛrcÛ zavedení trestnosti drÏení nezákonn˘ch drog pro

vlastní potfiebu. Studie ukázala, Ïe novelizovaná drogová

legislativa zpÛsobila spoleãnosti zbytné náklady – tedy 
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1 Celkem tedy cca 0,5 % ze všech obyvatel ČR ve věku 15-64 let – to
odpovídá situaci v zemích EU; v USA a v Kanadě tvoří podíl problémo-
vých uživatelů drog ve společnosti v průměru 2,1 %.
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Lidé

- V âeské republice se kaÏdoroãnû spotfiebují nelegální dro-

gy v hodnotû 15 000 000 000 (15 miliard) Kã, mûfieno podle

jejich ceny na ãerném trhu; skuteãn˘ch penûz je ale vynalo-

Ïeno podstatnû ménû – znaãné mnoÏství drog spotfiebová-

vají sami v˘robci (to platí zejména pro konopné drogy

a v men‰í mífie pro pervitin).

- Spoleãenské náklady v souvislosti s uÏíváním nelegálních

drog (náklady na prevenci, léãbu, represi a hodnota u‰lé

produktivity) ãiní nejménû 2,8 miliardy Kã roãnû; zhruba 

80 % pfiím˘ch nákladÛ je v souvislosti s drogami vynaloÏeno

na represivní opatfiení, tj.na práci policie, soudÛ a vûzeÀství.

- Podle odhadÛ je v âR pfiedev‰ím majetkov˘mi trestn˘mi

ãiny, páchan˘mi v souvislosti s drogami, zpÛsobena jednot-

livcÛm a institucím kaÏdoroãnû ‰koda ve v˘‰i zhruba 

1,9 miliardy Kã.

- Ze státního rozpoãtu bylo v roce 2001 vynaloÏeno na spe-

cifickou primární prevenci, léãbu a opatfiení harm reduction

témûfi 245 miliónÛ Kã.
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pfiimûlo ji vynaloÏit prostfiedky, jeÏ mohla zuÏitkovat jinak.

Na základû souhrnn˘ch v˘sledkÛ studie pfiijala vláda usne-

sení ã. 1177/2001, jeÏ obsahuje 7 úkolÛ, mimo jiné úkol

legislativnû rozdûlit drogy do 2-3 kategorií podle jejich

zdravotních a spoleãensk˘ch rizik.

Ve v‰ech 14 novû ustaven˘ch krajích byly zfiízeny funkce

krajského protidrogového koordinátora.

V roce 2001 pfiedloÏila vláda âR návrh zákona o ochranû

pfied ‰kodami, pÛsoben˘mi tabákov˘mi v˘robky,  alkoholem

a jin˘mi  návykov˘mi  látkami,  kter˘  mûl  nahradit  jiÏ

nevyhovující zákon ã. 37/1987 Sb. o ochranû pfied alkoholi-

smem a jin˘mi toxikomaniemi. Poslanecká snûmovna PâR

v‰ak návrh zákona vrátila vládû k pfiepracování.

Nikoliv posledním v˘znamn˘m pfiedûlem roku 2001 v oblasti

drogové problematiky bylo zahájení ãinnosti probaãní

a mediaãní sluÏby. Ta má v˘znamnû zlep‰it stav v oblasti

trestÛ pro uÏivatele nelegálních drog a zprostfiedkovat léã-

bu nebo jiné vhodné opatfiení v‰ude tam, kde je spoleãensky

v˘hodnûj‰í neÏ trest odnûtí svobody.

Podle celopopulaãních prÛzkumÛ má v Ïivotû alespoÀ jednu

zku‰enost s nelegální drogou 16 % obyvatel âR (v EU mezi

20 - 25 %, v USA 34 %). Ve sledovaném  roce u nás alespoÀ

jednou nelegální drogu uÏilo 8 % populace (v zemích EU 

5 - 10 %, v USA 10 %).

Pro vût‰inu osob charakterizovan˘ch v pfiedchozím odstavci

platí, Ïe jedinou nelegální drogou, s níÏ se setkaly, bylo

konopí nebo ha‰i‰. Taneãní drogu „ecstasy“ alespoÀ jednou

v Ïivotû uÏila 4 % obyvatel âR ve vûku 15 - 64 let, jiné dro-

gy (heroin, pervitin, kokain, LSD atd.) pak ménû neÏ 1 %

populace.

Stejnû jako jinde v Evropû a ve Spojen˘ch státech, i v âeské

republice neustále narÛstá obliba rekreaãního uÏívání mari-

huany, zejména mezi nejmlad‰í populací (ve vûku 15 - 25 let).

Pravidelnû2 marihuanu uÏívá cca 15 % populace 

ve stfiedo‰kolském vûku (15 - 19 let), alespoÀ jednu zku‰e-

nost s ní má v téÏe vûkové skupinû témûfi polovina populace

(46 %). Zdá se, Ïe stfiedo‰koláci diferencovali své zku‰enosti

a postoje – obliba „problémov˘ch drog“(zejména heroinu)

v této populaci stagnuje aÏ klesá3. 

Spolu s rÛstem obliby „taneãní hudby“ stoupá poãet osob,

uÏívajících „ecstasy“ v t˘denních nebo del‰ích intervalech –

i to je souãástí celoevropského trendu.

Poãet problémov˘ch uÏivatelÛ drog (injekãních a/nebo dlo-

uhodob˘ch uÏivatelÛ opiátÛ, amfetaminov˘ch drog a/nebo

kokainu) je stabilní – neroste – a pohybuje se kolem 37 500

osob. V posledních dvou aÏ tfiech letech ale dochází k pfielé-

vání mezi jednotliv˘mi typy drog – ve sledovaném období 

se zv˘‰ila míra uÏívání heroinu a naopak sníÏila míra uÏívá-

ní pervitinu4.  

SniÏuje se poãet ‰estnáctilet˘ch studentÛ a uãÀÛ, ktefií mají

jednu a více zku‰eností s „problémov˘mi drogami“ – tedy

s pervitinem a heroinem.

V roce 2001 vyhledalo léãbu v souvislosti s drogami poprvé

ve svém Ïivotû  4 233 osob v prÛmûrném vûku 21,3 let. Vûk

uÏivatelÛ, ktefií vyhledávají léãbu, se v posledních letech

zvy‰uje – to je moÏno povaÏovat za velmi pfiízniv˘ trend.

Ambulantní nebo ústavní ãi pobytovou léãbu vyuÏívá pfiib-

liÏnû 8 000 problémov˘ch uÏivatelÛ drog.

V kontaktu s institucí, poskytující léãbu ãi jiné sluÏby – zej-

ména s nízkoprahov˘mi centry –, je asi 40 % uÏivatelÛ 

(cca 17 000) a tento podíl je velmi pravdûpodobnû rostoucí.

Na tomto trendu se podílí velmi pravdûpodobnû atraktivita

sluÏeb pfiizpÛsoben˘ch potfiebám klientÛ. V tomto smûru

patfiíme mezi ty evropské zemû, jimÏ se úãinnû dafií zachytit

problémové uÏivatele drog a sniÏovat tak celospoleãenské

‰kody, jeÏ z uÏívání nelegálních drog vypl˘vají.

V roce 2001 v âR pfietrvával relativnû nízk˘ v˘skyt HIV

infekce (AIDS) ve skupinû injekãních uÏivatelÛ drog

i v populaci, která drogy neuÏívá. Dostupné sérologické pfie-

hledy ukazují, Ïe pfiibliÏnû kaÏd˘ tfietí injekãní uÏivatel drog

je nakaÏen virovou hepatitidou C. Tato promofienost uÏivate-

lÛ (cca 30 %) je v˘znamnû niÏ‰í neÏ v zemích EU (65–80 %),

pfiesto bude v budoucnu pfiedstavovat v˘znamnou zátûÏ

zdravotního systému.

V roce 2001 zemfielo na pfiedávkování psychotropní látkou

167 osob; z toho 83 se pfiedávkovalo léky na pfiedpis, velmi

ãasto v kombinaci s alkoholem. Nejvíce úmrtí v této katego-

rii (39) je tfieba pfiipsat léku Rohypnol®.

Z nelegálních drog jsou za nejvíce úmrtí zodpovûdné opiáty

(53) a z nich zejména heroin (30). V˘znamnû se sníÏil poãet

pfiedávkování pervitinem – z 31 v roce 2000 na loÀsk˘ch

pût. Na pfiedávkování zemfielo také 14 uÏivatelÛ tûkav˘ch

látek (zejména toluenu). Jedno úmrtí cizího státního pfiíslu-

‰níka v âR vyvolala látka PMA, jíÏ zakoupil v Nûmecku jako

„ecstasy.“

Poãet úmrtí na pfiedávkování nelegálními drogami je v âR 

ve vztahu k poãtu obyvatel i k poãtu problémov˘ch uÏivate-

lÛ drog v porovnání se státy EU a USA velmi nízk˘.

2 tj. více než 20x za život
3 Nové údaje ohledně tohoto trendu přinese studie ESPAD 
realizovaná v r. 2003.
4 Předběžné údaje za rok 2002 naznačují, že zřejmě dochází ke změně
tohoto trendu.
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V této oblasti patfií mezi nejroz‰ífienûj‰í a nejv˘znamnûj‰í

aktivity preventivní programy ve ‰kolách a ‰kolsk˘ch zafiíze-

ních. Celkem bylo v rámci tûchto programÛ za rok 2001 rea-

lizováno 4 027 samostatn˘ch specificky protidrogovû pre-

ventivních akcí, jichÏ se zúãastnilo 68 601 dûtí. 

Pro 1 122 pedagogÛ bylo uskuteãnûno celkem 198 akcí.

Jednalo se zejména o programy edukativního typu; ostatní

typy programÛ jsou ménû ãasté. Stoupá v˘znam internetu

v oblasti zv˘‰ení informovanosti a poradenství i podíl zapo-

jení nestátních organizací do primární prevence.

Zv˘‰ení efektivity horizontální a vertikální koordinace pri-

márnû preventivních aktivit je do budoucna klíãov˘m fakto-

rem.

V âR neexistují Ïádné jednotné a prakticky pouÏitelné

mechanismy hodnocení úãinnosti programÛ primární pre-

vence. 

Zatímco na poli primární prevence pro Ïáky a studenty exis-

tuje fiada kompetitivních resortních, oblastních a dal‰ích

koncepcí, pro fiadu dal‰ích cílov˘ch skupin (vymezen˘ch

profesnû, vûkem, sociálnû), které se nalézají ve zv˘‰eném

riziku zneuÏívání návykov˘ch látek, témûfi Ïádné preventivní

koncepce ani programy neexistují. To beze zbytku platí pfie-

dev‰ím pro romskou populaci.

Jako primární prevence jsou s úmyslem získání finanãního

pfiíspûvku velmi ãasto prezentovány nejrÛznûj‰í volnoãasové

aktivity. Úãinnost tûchto volnoãasov˘ch aktivit ve smyslu

prevence uÏívání drog lze stûÏí hodnotit, obecnû fieãeno 

je v˘znamnû niÏ‰í neÏ úãinnost specifick˘ch programÛ.

V mezinárodní terminologii nejsou mezi „protidrogovou 

prevenci“ zafiazovány5.

V âR je pomûrnû stabilizovaná síÈ nízkoprahov˘ch zafiízení:

na konci roku 2001 ji tvofiilo 65 zafiízení, z nichÏ 

72 % zfiizují nestátní neziskové organizace. 

Do standardní nabídky sluÏeb patfií v˘mûna injekãního

materiálu a dal‰ích pomÛcek, distribuce kondomÛ, motivaã-

ní trénink zamûfien˘ na bezpeãnou likvidaci pouÏitého inje-

kãního materiálu, zprostfiedkování kontaktu se zafiízeními

zab˘vajícími se abstinenãnû orientovanou léãbou, pfiípadnû

s programy substituãní léãby, poradenství v oblasti infekã-

ních nemocí a prevence pfiedávkování, zdravotní a sociální

sluÏby pro uÏivatele drog (zkrácenû UD), pfiíp. jejich zpros-

tfiedkování; vût‰ina kontaktních center nabízí hygienick˘

a potravinov˘ servis. 59 zafiízení (91 %) provozuje v rámci

sv˘ch sluÏeb streetwork, tj. kontaktování uÏivatelÛ drog

mimo instituci, na ulici, pfiíp. v bytech.

Cca 40 % problémov˘ch uÏivatelÛ drog je v kontaktu s níz-

koprahov˘mi centry. Podíl injekãních uÏivatelÛ drog vyuÏí-

vajících v˘mûnné programy se odhaduje na více neÏ 50 %.

V˘znamn˘ podíl (cca 40 %) jehel a stfiíkaãek spotfiebova-

n˘ch pro injekãní aplikaci drog je zakoupen v lékárnách.

Situace v oblasti v˘skytu infekcí mezi injekãními uÏivateli

drog v âR je pfiíznivá.

V roce 2001 poskytovalo 6 zafiízení preventivní aktivity 

pro uÏivatele taneãních drog na taneãních parties.

Obãanské sdruÏení Podané ruce (Brno) provozuje od roku

2000 internetovou on-line poradnu zamûfienou na tuto

problematiku. Pod hlaviãkou Ústavu farmakologie 3. lékafis-

ké fakulty University Karlovy je zvefiejnûna databáze 

tablet extáze (ecstasy) uÏívan˘ch v âR s kvantitativní

anal˘zou obsahu.

SíÈ abstinenãnû orientovan˘ch programÛ léãby drogovû

závisl˘ch je vybudována na relativnû dobré úrovni a pom-

ûrnû dobfie pokr˘vá potfieby na místní i na celonárodní

úrovni, aÈ uÏ co do kapacity nebo co do regionální distribu-

ce programÛ. Tvofií ji státní zdravotnická zafiízení, jejichÏ

nabídka sluÏeb detoxifikace, ambulantní léãby a krátkodobé

ústavní léãby je na základû poptávky ze strany uÏivatelÛ

drog doplÀována  nestátními neziskov˘mi organizacemi

(NNO). Navazující sluÏby jsou poskytovány v denních sta-

cionáfiích a ve stfiednûdob˘ch a dlouhodob˘ch programech

rezidenãní léãby v 16 terapeutick˘ch komunitách. 

Nedostateãnû je fie‰en problém uÏívání drog dûtmi a mlad˘-

mi lidmi s v˘chovn˘mi problémy v zafiízeních speciálního

‰kolství  urãen˘ch pro jejich re-edukaci (v˘chovné ústavy

pro dûti a mládeÏ), v nichÏ podle neoficiálních expertních

odhadÛ tvofií podíl uÏivatelÛ drog 60 - 80 % ze v‰ech dûtí

a dospívajících. Postupnû jsou budovány i abstinenãnû

orientované programy léãby drogovû závisl˘ch ve vûznicích,

jiné neÏ abstinenãnû orientované modality ve vûznicích

chybí.

Alarmující je velmi nedostateãn˘ podíl uÏivatelÛ opiátÛ

(pfiedev‰ím heroinu) v substituãních programech – 

cca 3 %, coÏ je nûkolikanásobnû niÏ‰í podíl neÏ v zemích

EU. K 5. srpnu 2002 se léãbû metadonem v âeské republice

podrobovalo 369 pacientÛ. S v˘jimkou Plznû a âesk˘ch

Budûjovic jsou pokryta v‰echny b˘valá krajská mûsta, která

tvofií pfiirozená centra regionÛ a jsou tradiãnû nejvíce

postiÏená zneuÏíváním nelegálních i legálních drog.

Ambulantní nebo lÛÏkovou léãbu vyuÏívá cca 25 % problé-

mov˘ch uÏivatelÛ drog v âR. Podíl uÏivatelÛ opiátÛ v substi-

tuãních programech v âR je oproti stavu v zemích EU velmi

nedostateãn˘ – cca 3-4 %.

Specializované doléãovací programy realizuje celkem 12

nestátních zafiízení, z toho ambulantní programy jsou reali-

zovány v 5 zfiízeních, program chránûného bydlení nabízí 

7 zafiízení. Kapacita následné péãe je nedostateãná.

5 protidrogová prevence = prevence, která by ztratila smysl / neexisto-
vala v hypotetickém případě neexistence nelegálních drog (volně pod-
le Single et al. 1996)
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Rok 2001 mÛÏeme v oblasti represe povaÏovat za stabilizo-

van˘.

Policie zjistila 4 209 drogov˘ch trestn˘ch ãinÛ  (Tâ dle 

§§ 187, 187a, 188, 188a trestního zákona) a pro ty sdûlila

obvinûní 1 952 osobám; z drÏení drog pro vlastní potfiebu

obvinila 166 osob (z 241 zji‰tûn˘ch trestn˘ch ãinÛ).

Pokraãoval tak mírnû vzestupn˘ trend z minul˘ch let 

co do poãtu obvinûn˘ch osob.

Setrval˘ mírnû vzestupn˘ trend (stejnû jako v minul˘ch

letech) zaznamenala i státní zastupitelství; v souvislosti

s nelegálními drogami vznesla loni Ïalobu proti 2 160

obvinûn˘m (v roce 2000 proti  2 043; v roce 1999 proti 

1 765); totéÏ platí pro soudy, které odsoudily 1 094 pacha-

telÛ „drogov˘ch trestn˘ch ãinÛ“ (2000: 972; 1999: 891).

Pfiípadné nesrovnalosti, resp. neprovázanost statistik

Ministerstva spravedlnosti âR se statistikami Policejního

prezídia âR jsou dány jak odli‰nou metodologií, tak moÏno-

stí státního zástupce zmûnit v souladu s trestním fiádem

kvalifikace trestného ãinu oproti obsahu sdûlení obvinûní,

pfiiãemÏ tato zmûna se nepromítne zpûtnû do policejních

statistik. V neposlední fiadû hraje roli také ãasov˘ posun,

kdy je napfi. trestní stíhání zahájeno v roce 2000 a obÏaloba

vznesena aÏ v roce 2001.

V âeské republice se k 31.12. 2001 pro drogové trestné ãiny

podrobovalo trestu odnûtí svobody 652 pachatelÛ. Stále

ãastûji mohou dobrovolnû trávit v˘kon trestu v tzv. bezdro-

gov˘ch zónách, v nûkter˘ch pfiípadech dokonce mohou b˘t

ve vûznicích i léãeni. Ve srovnání s EU v‰ak není léãba zneu-

Ïívání drog ve vûznicích dostupná ani v dostateãné mífie,

ani v dostateãné ‰ífii léãebn˘ch postupÛ.

âísla a trendy v práci represivních sloÏek, srovnána s ostat-

ními v˘‰e uveden˘mi indikátory drogové situace, nasvûdãují

standardní „evropské“ úrovni práce ãesk˘ch represivních

sloÏek v oblasti potlaãování nabídky.

V roce 2001 represivní orgány zabavily necelého pÛl pro-

centa  (0,41 %) z odhadovaného mnoÏství v‰ech nelegálních

drog, spotfiebovan˘ch v tomto roce v âR.

Autorsk˘ kolektiv (Ladislav Csémy, Hana Gajdo‰íková,

Blanka Korãi‰ová, Ale‰ Kuda, Michal Miovsk˘, Viktor

Mravãík, Ondfiej Petro‰, Josef Radimeck˘, Jifií Vopravil

a Tomá‰ Zábransk˘) na V˘roãní zprávû za rok 2001 pra-

coval v roce 2002 po dobu pûti mûsícÛ. V˘sledkem jejich

úsilí je zpráva o 126 stranách, která situaci podává

pohledem odborníkÛ. Práce na zprávû za rok 2002 pro-

bíhá od leto‰ního bfiezna do fiíjna, garantem je novû

ustaven˘ poradní sbor Národního monitorovacího stfie-

diska pro drogy a drogové závislosti.

Bulletin Zaostfieno na drogy distribuujeme bezplatnû

podle seznamu, sestaveného Národním monitorovacím

stfiediskem pro drogy a drogové závislosti ve spolupráci

s krajsk˘mi protidrogov˘mi koordinátory. Dal‰í objednáv-

ky, pfiípadnû poÏadavky na vyfiazení z distribuãního

seznamu, pfiijímáme elektronicky na adrese 

skrdlantova.eva@vlada.cz 

nebo telefonicky na ã. 296 153 301.
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PROSAZOVÁNÍ PRÁVA6 INFORMACE VYDAVATELE7

Národní monitorovací stfiedisko pro drogy a drogové

závislosti je ãesk˘m partnerem sítû REITOX, zfiízené 

a podporované národními vládami a Evropskou unií

s cílem monitorovat situaci v oblasti psychotropních

látek, pfiipravovat podklady pro kvalifikovaná politická

rozhodnutí v této oblasti na národní i evropské úrovni

a vyhodnocovat jejich úãinnost. Bylo zfiízeno v r. 2002

jako souãást Úfiadu vlády âR.
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