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Abstrakt:  Od 90. let 20. století začala produkci opia ve Zlatém trojúhelníku převyšovat produkce 
z oblasti Zlatého půlměsíce. Na úpadku produkce se zajisté podepsal i nevídaný metamfetamino-
vý boom, který postihl celý region východní a jihovýchodní Asie. Faktem však zůstává, že produk-
ce opia ve Zlatém trojúhelníku si stále zachovává jednu z předních pozic na světovém trhu s dro-
gami. Z etického hlediska se pak produkce opia ve Zlatém trojúhelníku oproti metamfetaminu 
potýká i s lidskou stránkou věci, jelikož jsou na ní existenčně závislé mnohé zemědělské komu-
nity žijící v oblastech postižených ozbrojeným konfliktem. Článek se primárně opírá o aktuální 
data z regionu publikovaná UNODC v letech 2017-2021, klade tato zjištění do širších souvislostí 
a předkládá vysvětlení číselně zaznamenaných jevů
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ÚVOD 
S opiem, opiáty a opioidy se můžeme v dnešní době 
setkat jak v  legální, tak ilegální podobě. Opium je 
produkt získaný z rostliny máku setého (lat. Papa-
ver somniferum), kdežto opiáty jsou deriváty opia 
patřící mezi nejpoužívanější drogy v  současném 
světě. Většinou jsou užívány jako léky proti boles-
ti, ale také jako takzvané rekreační drogy. Výraz 
opioidy se používá jako souhrnné označení jak pro 
přírodní opiáty, tak syntetizované látky, které se 
vážou na opioidní receptory. Opiáty jsou jedinými 
skutečnými narkotiky, protože způsobují strnulost, 
navozují spánek a  ulevují od bolesti. Například 

morfin je v moderní medicíně široce používán jako 
legální látka, zatímco heroin je nyní již většinou 
konzumován jako ilegální produkt. Dnes se opium 
produkuje v nejméně deseti zemích ilegálně. Deva-
tenáct dalších zemí pak pěstuje mák setý legálně 
pod přísným státním dohledem. Z těchto legálních 
producentů již pouze Indie produkuje opium, za-
tímco ostatní země extrahují požadované alkaloidy 
přímo z rostliny samotné, z makoviny.1

Článek se zabývá fenoménem ilegální produk-
ce opia v  oblasti Zlatého trojúhelníku, který patří 
k hlavním producentům této drogy. Použité zdroje 
představují data dostupná z výročních zpráv Úřadu 
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OSN pro drogy a kriminalitu (United Nations Offi-
ce on Drugs and Crime; UNODC), doplněné o data 
Mezinárodní rady pro kontrolu narkotik (Internati-
onal Narcotics Control Board; INCB) a federálního 
policejního orgánu USA - Úřadu pro potírání drog 
(Drug Enforcement Administration; DEA). Tato 
data naznačují, že ačkoliv si produkce opia v daném 
regionu stále zachovává světové postavení, z dlou-
hodobého hlediska se produkce snižuje a  rovněž 
dochází k přesunu tradičních pěstitelských oblastí 
do nových lokalit. 

Na základě tohoto zjištění je vhodné se zaměřit 
na následující otázky: proč dochází k  přesunu pěs-
tování opiového máku do nových lokalit, proč se 
produkce opia snižuje a kdo se na produkci podílí? 
Těmito otázkami se zabývají jednotlivé kapitoly. 
V první části článku je krátce představena oblast Zla-
tého trojúhelníku a její historický vývoj. Další části se 
již věnují jednotlivým otázkám, tedy charakteristice 
pěstitelských oblastí, která zodpovídá, proč dochází 
k přesunu. Produkcí a bojem s opiem, která se zabý-
vá redukcí osevných ploch a výnosů opia a poslední 
kapitola s názvem socioekonomická dimenze zodpo-
vídá osobní motivace samotných producentů opia. 
Závěr článku krátce shrnuje uvedená zjištění a je na-
stíněn možný budoucí vývoj této oblasti v kontextu 
produkce drog. 

ZLATÝ TROJÚHELNÍK
Pod pojmem Zlatý trojúhelník je tradičně označo-
ván region zahrnující horské oblasti východní části 
Myanmaru, severního Laosu a  Thajska. Jedná se 
o primární oblast pěstování opiového máku v jiho-
východní Asii, která představuje téměř čtvrtinu celo-
světové produkce. Díky tomu je Zlatý trojúhelník (po 
Zlatém půlměsíci) druhým největším producentem 
opia na světě.2 Dnes již valná většina opia vyprodu-
kovaného na polích Zlatého trojúhelníku pochází 
především z  Myanmaru, zatímco Laos a  Thajsko 
jsou spíše tranzitními zeměmi. V případě Thajska je 
podíl na produkci opia považován za zanedbatelný.3

Přestože bylo opium v Myanmaru postaveno 
mimo zákon v roce 1962, stalo se jedním z klí-

čových ekonomických zdrojů v  zemi. Celkové 
roční příjmy plynoucí z  obchodu s  opiem jsou 
odhadovány až na 1,6 miliardy dolarů.4 Přičte-
me-li k tomu příjmy z ostatních drog, jedná se 
po zemním plynu o druhý nejvýnosnější vývoz-
ní artikl.5 

Nejenže myanmarská vláda, přesněji řečeno 
armáda, nedokáže adekvátně adresovat problémy 
spojené s obchodováním s drogami, sama se z části 
na tomto obchodu spolupodílí, a  to prostřednic-
tvím svých milic (tzv. People‘s Militia Forces; PMF 
a Border Guard Force; BGF). Tyto milice jsou ex-
terní (paramilitární) složkou myanmarské armá-
dy, která působí v  okrajových částech země, kde 
svádí boj proti nevládním etnickým ozbrojeným 
skupinám.6 Svůj vliv na daném území pak nezřídka 
uplatňují k provozování ilegálních aktivit, obchod 
s drogami nevyjímaje.7 

Prosperující opiový průmysl ve Zlatém trojú-
helníku lze také spojit s americkou podporou boje 
proti šířícímu se vlivu komunismu v  padesátých 
a  šedesátých letech, kdy CIA zásobovala jednotky 
Kuomintangu (KMT) bojující proti komunistickým 
jednotkám Mao Ce-tunga (angl. Mao Zedong). K fi-
nancování svých operací nutil Kuomintang (KMT) 
místní farmáře k zvýšení produkce opia, které ná-
sledně s podporou letadel USA dále obchodoval na-
příč celým regionem.8

V 80. letech, kdy byl Myanmar největším pro-
ducentem opia na světě, se průměrná roční pro-
dukce pohybovala okolo 700 tun a  postupem let 
dále narůstala, a  to až do roku 1996, kdy dosáhla 
úrovně 1600 tun. Již na počátku 90. let převzal Af-
ghánistán prvenství co do počtu vyprodukovaného 
opia. Nicméně co se týče celkové oseté plochy opi-
ovým mákem, ta zůstala až do roku 2002 i nadále 
největší v Myanmaru. V roce 1999 vytvořila myan-
marská vláda 15letý plán na odstranění produkce 
opia v zemi. V počátečních fázích se dařilo pěstová-
ní opiového máku snižovat. Nicméně od roku 2006 
lze opět pozorovat nezanedbatelný nárůst, který se 
ustálil až v roce 2013, a teprve od roku 2017 je cel-
kový trend opět klesající.9

ODBORNÝ RECENZOVANÝ ČLÁNEK | REVIEW ARTICLE

DFB0221_05.indd   18DFB0221_05.indd   18 21.05.21   8:0121.05.21   8:01



DRUGS & FORENSICS BULLETIN NPC Č. 2/2021 19

Článek se bude dále zabývat pouze hlavní pro-
dukční zemí Zlatého trojúhelníku, Myanmarem. 
Ten se administrativně dělí na 7 svazových oblas-
tí, 7 národních států a několik samosprávních zón 
a území. Produkce opia se vyskytuje právě v etnic-
kých národních státech, jako je například Kačjinský 
stát (angl. Kachin State), Šanský stát (angl. Shan 
State), apod. Šanský stát pak dělíme na severní, vý-
chodní a jižní.

CHARAKTERISTIKA PĚSTITELSKÝCH 
OBLASTÍ
Jak již bylo naznačeno, produkce opia byla v  da-
ném regionu spjata s  fi nancováním ozbrojeného 
odboje. V  případě KMT se pěstování opiového 
máku odehrávalo především při hranicích s Thaj-
skem a v jeho pohraničí, kde si KMT zřídil svou zá-
kladnu v  horské vesnici Mae Salong. V  70. letech 
se na opiové scéně objevuje komunistická strana 
Barmy (KSB), jejíž příslušníci byli nuceni stáhnout 
se z centrální části země do čínsko-barmského po-
hraničí, kde koncem 70. let ovládali 80% veškeré 
produkce opia v celém regionu.10

Hlavní produkce opia se tedy odehrávala 
v Šanském státě. Na severovýchodě, při hranicích 
s Čínou, byla produkce kontrolovaná KSB. Na jihu, 
při hranicích s Thajskem, o produkci soupeřil KMT 

s jednotkami narkoarmády, jež vedl notoricky zná-
mý Kchun Sa (angl. Khun Sa). Ten po pádu KMT 
převzal kontrolu nad oblastí a založil svou základ-
nu v  thajském pohraničí ve vesnici Bán Hín Ték 
(angl. Ban Hin Taek), která byla v  podstatě jen 
na druhé straně kopce od bývalé základny KMT 
v Mae Salongu. Později přesídlil do nové  základny 
v Homongu, nacházející se v Šanském státě sever-
ně od hranic s thajskou provincii Mae Hong Son.8

KSB se v roce 1989 rozpadla na čtyři regionální ar-
mády, z nichž za zmínku stojí především Armáda 
národně demokratické aliance – východní Šanský 
stát (National Democratic Aliance Army – Estern 
Shan State; NDAA-ESS), Armáda myanmarské 
národně  demokratické aliance (Myanmar Natio-
nal Democratic Aliance Army; MNDAA) a Armáda 
sjednoceného Waoského státu (United Wa State 
Army; UWSA), které mají dnes, dle platné ústavy, 
zaručenou kontrolu nad vlastním územím, tzv. spe-
ciálními regiony.11 Kchun Sa se v roce 1996 dobro-
volně vzdal a část jím kontrolovaného území podél 
thajské hranice rychle obsadila UWSA.  Ozbrojené 
skupiny NDAA-ESS, MNDAA a UWSA pak postup-
ně v letech 1997, 2003 a 2005 zavedly zákaz pěsto-
vání opiového máku na svých územích.12 Spekuluje 
se, že příjmy z  opia byly rychle nahrazeny příjmy 
z  produkce metamfetaminů, přičemž UWSA je 

Tab. 1 - Velikost makových polí v Myanmaru v letech 1996-2020.4
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dnes považována za hlavního distributora metam-
fetaminu v regionu.13

Současná situace ve Zlatém trojúhelníku vypadá 
následovně: dle poslední výroční zprávy UNODC 
byla v roce 2020 celková plocha pěstování opiového 
máku v Myanmaru odhadnuta na 29 500 hektarů, 
což představuje pokles o -11 % z 33 100 hektarů za-
znamenaných v  roce 2019. Stejně jako v  minulých 
letech se většina opia i  nadále pěstuje v  Šanském 
státě, který v roce 2020 představuje 84 % (24 700 
ha) co do počtu celkové oseté plochy v zemi. Druhá 
nejrozsáhlejší pěstitelská oblast se nachází v  Kač-
jinském státě s  12 % (3 600 ha) podílem. Čjinský 
a Karenský stát (angl. Chin State; Karen State) pak 
dohromady tvoří zbývající 4 %, respektive (630 ha) 
a (570 ha). Ve srovnání s rokem 2019 bylo pozoro-
váno mírné snížení ve všech sledovaných regionech. 
V  samotném Šanském státě se pěstování snížilo 
o  3300 hektarů (-12 %), z  toho v  jižním Šanském 

státě byl zaznamenán pokles o 1 100 hektarů (-9 %) 
na 10 900 hektarů, ve východním Šanském státě   
o 1 500 hektarů (-17 %) na 7 300 hektarů a v sever-
ním  Šanském státě o  700 hektarů (-10 %) na 6 500 
hektarů. Klesající trend v Šanském státě lze pozoro-
vat od roku 2015, kdy byla celková osetá plocha od-
hadována na 50 300 hektarů.4

Pěstování opia je nyní soustředěno do oblastí 
s  charakteristickou kombinací geografických, so-
ciálně-ekonomických a  bezpečnostních faktorů. 
Například z  geografického hlediska jsou vesměs 
všechny oblasti charakteristické svou odlehlostí 
a špatnou dostupností, což jednak ztěžuje adekvát-
ní dohled vládních autorit a zároveň je opiový mák 
pro místní obyvatele jedinou možnou tržní plodi-
nou, o čemž dále pojednává poslední kapitola. Dále 
z  geografického hlediska poskytují jihozápadní 
horské svahy jižního Šanského státu i vhodné pro-
středí pro pěstování máku, což se odráží do vysoké 

Obr. 1 - napa pěstitelské oblasti opia v Myanmaru 
v roce 2020.4

Obr. 2 - makové pole, východní Šanský stát 2021 
(zdroj: archív autora)
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až velmi vysoké hustoty kultivace, která byla v této 
oblasti v  roce 2019 a  2020 zaznamenána. Ve vý-
chodním Šanském státě se většina pěstitelských 
oblastí soustředí v těžko přístupných horských pás-
mech podél toku řeky Salwin (angl. Salween) a ze-
jména pak severně od města Keng Tung, které ze 
sociálně-ekonomického hlediska vykazují nejnižší 
úroveň rozvoje. 

Z  hlediska bezpečnosti je nejvíce ohrožen se-
verní Šanský stát, kde probíhá intenzivní ozbro-
jený konflikt. Zde se kultivace máku koncentruje 
v  oblastech hraničících se samosprávní zónou 
Waů, neboli tzv. „Special Region 2.“14 Tedy zvláštní 
administrativní oblast kontrolovanou již zmíněnou 
Armádou sjednoceného Waoského státu (UWSA) 
– největší nevládní etnickou ozbrojenou skupinou 
v Myanmaru. Špatná bezpečnostní situace panuje 
také v Kačjinském státě, kde nejvyšší hustotu pěs-
tování vykazují oblasti na severozápadě od města 
Tanai a východně od města Myisťina (angl. Myit-
kyina) poblíž mezinárodní hranice s Čínou.15  Zde 
je třeba poznamenat, že uváděná oblast podél čín-
ské hranice je pod kontrolou milice (BGF) spadají-
cí do struktur myanmarské armády.16 

Menší oblasti pěstování byly hlášeny i  v  okre-
sech Putao a  Sumprabum v Kačjinském státě a ve 
svazové oblasti Sakain. Ty však nejsou zahrnuty do 
současných statistik, jelikož terénní zprávy z minu-
lých let potvrdily pouze zanedbatelný rozsah pěs-
tování.17 Není však vyloučeno, že se v  Myanmaru 
pěstovaní opiového máku vyskytuje i v  jiných ob-
lastech, než ve výše uvedených.

PRODUKCE A BOJ S OPIEM
Navzdory kontinuálnímu snižování celkové veli-
kosti osetých ploch se v posledních čtyřech letech 
zvyšovala jejich výtěžnost, což znamená, že dané 
oblasti, či konkrétní pole jsou schopna vyproduko-
vat větší množství opia, než oblasti, či stejně vel-
ká pole v  minulých letech. V  roce 2020 proběhlo 
terénní šetření pouze v  Kačjinském státě, kde byl 
zaznamenán nárůst výtěžnosti o 28 % na 16 kg/ha. 
V  Šanském státě proběhlo terénní šetření v  roce 

2019. Tam byly nejvyšší hodnoty zaznamenány 
v severním Šanském státě, kde se výtěžnost oproti 
roku 2018 zvýšila o 28 % na 22.4 kg/ha. V jižním 
Šanském státě se výtěžnost zvýšila o  3 % na 13,8 
kg/ha. Pouze ve východním Šanském státě došlo ke 
4 % snížení na 13 kg/ha. Celková výtěžnost mako-
vých polí v Myanmaru byla pro rok 2019 stanovena 
na 15,4 kg/ha, což představuje 9 % nárůst oproti 
roku 2018.15

Z hodnot velikosti oseté plochy a výtěžnosti jed-
notlivých polí lze pak odhadnout i celkovou produk-
ci opia. Ta byla pro rok 2019 stanovena následovně: 
165 tun (33 %) se vyprodukuje v  jižním Šanském 
státě; 161 tun (32 %) v severním Šanském státě; 115 
tun (23 %) ve východním Šanském státě; 48 tun (9 
%) v  Kačjinském státě; 9,6 tun (2 %) v  Čjinském 
státě; a 8,8 tun (2 %) v Kajaském (Karenninském) 
státě. Zvýšení produkce lze pozorovat ve všech ob-
lastech s výjimkou jižního a východního Šanského 
státu, kde došlo k poklesu produkce o 11 tun (11 %) 
a 21 tun (15 %). V konečném důsledku a na úkor 9% 
zvýšení výtěžnosti došlo skrz 11 % snížení celkové 
oseté plochy pouze k 2 % poklesu celkové produkce 
opia z 520 tun v roce 2018 na 508 tun v roce 2019.15 
Hodnota produkce opia pro rok 2020 byla stanove-
na na 405 tun, což představuje 20 % pokles oproti 
roku 2019. Nicméně, jak již bylo řečeno, pozemní 
šetření v  roce 2020 proběhlo pouze v  Kačjinském 
státě, který se na celkové produkci podílí pouze ze 
14 %. Hodnoty pro Šanský stát, který se na produk-
ci podílí z  82 %, jsou výsledkem matematických 
modelů. Proto je třeba brát hodnoty produkce pro 
rok 2020 s rezervou.4 

Zvýšení výtěžnosti jednotlivých polí, které se 
promítá do potenciální produkce, lze chápat z ně-
kolika důvodů: 1) jako důsledek přesunu pěstování 
opia do oblastí, které nejsou pod kontrolou centrál-
ní vlády. V těchto oblastech hrozí jen nízké riziko 
eradikace ze strany vládních autorit, což umožňuje 
investovat do sofistikovaných způsobů kultivace, 
např. do závlahových systémů, díky nimž je možné 
dosáhnout vyšší výtěžnosti; 2) jako důsledek ozbro-
jeného konfliktu, který znemožnil legální ekono-
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Obr. 4 - makové pole, východní Šanský stát 2021 
(zdroj: archív autora)

Obr. 3 - mapa pašerácké trasy Šanský stát. 
Zdroj: International Crisis Group (ICG)

mickou seberealizaci v  daném regionu a  tudíž se 
celoroční pěstování opia stalo jedinou možnou al-
ternativou, oproti oblastem, kde se opium pěstuje 
pouze v překlenovacím období lokálních zeměděl-
ských cyklů; 3) jako přímý dopad zvýšení plochy 
pěstování (případ Kačjinkského státu v roce 2019).

Podobně jako se tradiční pěstitelské oblasti 
přesouvají do nových lokalit s vhodnými podmín-
kami pro produkci opia, přesouvají se do těchto 
oblastí také laboratoře zpracovávající vyproduko-
vané opium na heroin. Mezi lety 2017-2020 bylo 
odhaleno devět laboratoří, z  toho pět  v severním 
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a  čtyři v  jižním Šanském státě.4,9,15,18 Zároveň se 
vládní autority, a nutno podotknout, že i některé 
protivládní etnické ozbrojené skupiny, podílejí 
na pravidelné eradikaci opiových polí.19 Nicmé-
ně vzhledem k  jejich přesunu více do vnitrozemí 
a do oblastí, ve kterých probíhá ozbrojený konflikt, 
není možné eradikaci provádět ve stejném rozsahu 
jako v minulých letech. V některých případech pak 
dochází i k podplácení vládních autorit, které era-
dikaci vykonávají.20

Na druhou stranu, vzhledem k přesunu pro-
dukčních oblastí více do vnitrozemí, vzrůstá také 
vzdálenost k  mezinárodní hranici a  tím pádem 
roste možnost zachycení drog, než opustí zemi. 
V tomto ohledu lze od roku 2015 pozorovat zvy-
šující se počet zachycených drog uvnitř země. Ve 
vnitrozemí dochází k záchytům především v oko-
lí měst Mandalaj, Lašou a  Keng Tung, které se 
nachází na trasách z produkčních oblastí k hrani-
cím. K největším záchytům drog pak dochází na 
mezinárodních hraničních přechodech – Muse/
Ruili s  Čínou, Tachileik/Mae Sai a  Myawaddy/
Mae Sot s Thajskem. Celkově se odhaduje, že 5,1 
tun nezpracovaného opia je určeno pro domácí 
poptávku a 75 tun na export. V případě heroinu 
se odhaduje domácí poptávka na 6,1 tun a 23-52 
tun jde na export.15 Dle posledních kompletních 
dat bylo od roku 2018 a  2019 v  Myanmaru za-
chyceno  4 382 kg nezpracovaného opia a 1 789 
kg heroinu. Data pro rok 2020 jsou prozatím 
dostupná jen do října, nicméně lze pozorovat 
značný vzestup zadržených drog, a to konkrétně 
3 269 kg nezpracovaného opia a 1 389 kg heroinu 
za dané časové období.4

SOCIOEKONOMICKÁ DIMENZE 
Opium se v izolovaných horských oblastech stalo 
obchodním prostředkem, jehož prostřednictvím 
se směňují základní potřeby, jako například jíd-
lo, oblečení, zdravotní péče a dokonce i vzdělání. 
Jeho producenti jsou chudí farmáři žijící v  ob-
lastech bez přístupu k elektřině, zdravotní péči, 
vzdělání a v některých případech i k pitné vodě. 

Pěstování jiných plodin je v těchto lokalitách ob-
tížné hned z několika důvodů. Mezi ty hlavní pa-
tří neexistence lokálního trhu, vzdálenost vesnic 
a špatná infrastruktura.21 Pro mnoho farmářů se 
také z důvodu konfiskace půdy myanmarskou ar-
mádou a nuceného přesídlení do méně úrodných 
oblastí stal opiový mák jedinou možnou tržní 
plodinou.22

V předchozím textu bylo uvedeno, že nejroz-
sáhlejší oblasti pěstování opia s  nejvyšší mírou 
produkce se nacházejí v  jižním Šanském stá-
tě. Navzdory tomu je do produkce opia zapoje-
no nejvíce vesnic ve východním Šanském státě, 
v nichž se v roce 2019 na pěstování podílelo 72 % 
domácností, ve srovnání s 31 % v jižním a 37 % 
v severním Šanském státě. Tyto vesnice jsou cha-
rakteristické svou odlehlostí, špatným přístupem 
ke vzdělání a  základním veřejným službám, což 
se odráží na nízké úrovni vzdělanosti místních 
obyvatel a  přítomná je i  vysoká míra zadlužení 
jednotlivých domácností. Zároveň se mezi lety 
2016 a 2018 potýkal Myanmar s přibližně 10 % 
inflaci, což vedlo k  16 % oslabení místní měny. 
Inflace měla o to větší dopad na vesnice podílející 
se na pěstování opia, kde se reál né denní mzdy 
snížily o 15-30%. Převážná většina těchto vesnic 
se rovněž nachází v oblastech, které nejsou pod 
vládní kontrolou.23 

Kromě devalvace místní měny dochází také ke 
snižování výkupní ceny opia, která od roku 2015 
poklesla o 52 % za čerstvé a o 61 % za sušené opi-
um. V současné době se výkupní cena za 1 kg po-
hybuje od 145 za čerstvé a maximálně do 160 dola-
rů za sušené opium. Ceny se liší oblast od oblasti. 
Nejvyšší ceny se pohybují ve východním Šanském 
státě v oblastech, které sousedí s samosprávní zó-
nou Waů (Special Region 2) a  Möng La (Special 
Region 4).4 Vyšší cena naznačuje vyšší poptávku 
po opiu v těchto oblastech, které jsou pod kontro-
lou dvou nestátních ozbrojených skupin (UWSA 
a NDAA-ESS).

Samotný výkup opia probíhá na dvou úrov-
ních. Jako první se farmáři vyprodukované  opi-
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um vykupuje místními prostředníky, kteří jej 
dále přeprodávají překupnickým sítím k dalšímu 
zpracování. Farmáři nemají na tyto překupnické 
sítě žádný kontakt a  místní prostředníci jsou 
jedinými kupci, kteří jsou ochotni cestovat do 
těchto odlehlých lokalit, a  to pouze za účelem 
výkupu opia. Jiné plodiny pro ně nejsou za těchto 
podmínek rentabilní.22

Ve snaze zvýšit své vyjednávací postavení 
a  prolomit „začarovaný“ kruh chudoby a  nedo-
statku příležitostí, vedoucí k   produkci opia, za-
ložili zástupci komunit pěstujících mák vlastní 
fórum pod anglickým názvem Myanmar Opium 
Farmers’ Forum, prostřednictvím něhož komuni-
kují své problémy s myanmarskou vládou.24  Na 
základě toho již v únoru 2018 vláda ve spolupráci 
s UNODC oznámila novou národní protidrogovou 
politiku, jež představuje posun od přístupu zalo-
ženého na represích, na přístup zaměřený na roz-
voj a veřejné zdraví.2

SHRNUTÍ A ZÁVĚR
Článek se zabýval třemi otázkami: Proč dochází 
k  přesunu pěstování opiového máku do nových 
lokalit, proč se produkce opia snižuje a kdo se na 
produkci podílí. Na první z  nich lze odpovědět 
tak, že ozbrojené skupiny se postupem času vzdá-
valy příjmů z  produkce opia na vlastním území, 
a to ve snaze získání vyššího mezinárodního poli-
tického uznání. Do jisté míry za to může i vzestup 
technologií, zejména satelitního monitoringu, 
díky kterému je možné opiová pole na daném úze-
mí odhalit.  Kromě přesunu pěstitelských oblastí 
dochází také ke snižování rozlohy makových polí, 
což se odráží do celkového klesajícího trendu pro-
dukce opia, na což se ptala druhá otázka.

Celkově klesající trend produkce opia lze pak 
chápat i  v  souvislosti s  pokračujícím přesunem 
regionálního černého trhu na syntetické drogy 
(metamfetaminy).25 Jedním z faktorů je stále se 
zvyšující sociální úroveň obyvatelstva sousední 
Číny a  Thajska, které jsou primárními cílovými 
destinacemi obchodu s opiem. Zvyšující se kup-

ní síla v těchto zemích se projevuje právě ve sni-
žující se popularitě tradičního opia a zvyšující se 
poptávce po drogách, které mají všeobecně vyšší 
sociální statut, či jsou takzvaně „v módě“. Tento 
fenomén pak do budoucna může stimulovat po-
ptávku po syntetických opioidech, jako například 
fentanylu. Tyto látky jsou dnes, co se popularity 
týče, na vzestupu a  například ve Spojených stá-
tech jsou hlavní příčinou úmrtí z předávkování.26 

V současné době je největším výrobcem fentanylu 
a jemu příbuzných substancí Čína,27 která je záro-
veň primárním zdrojem prekurzorů využívaných 
pro zpracování rozličných drog ve Zlatém trojú-
helníku.28 Čína na tyto hrozby pravidelně reaguje 
a  úzce spolupracuje s  vládami okolních zemí. 
V  srpnu 2018 tak zařadila fentanyl a  dalších 32 
nových psychoaktivních substancí na seznam lá-
tek spadajících pod národní kontrolu.29 Nelze tedy 
vyloučit, že se brzy v oblasti Zlatého trojúhelníku 
objeví nové centrum obchodu se syntetickými 
opioidy, které ve své výrobě nebudou závislé na 
opiovém máku, tak jako heroin a další polo-syn-
tetizované opioidy. Místní skupiny mají pro tuto 
činnost ideální podmínky, jako například: kont-
rolu vlastního území, značné finanční prostředky 
a dostupnost prekurzorů ze sousední Číny.

Je tedy zřejmé, že snižování produkce přírod-
ního opia nebude mít, v  případě substituce syn-
tetickými opioidy, na drogový problém vliv. Na 
druhou stranu by to mělo značně neblahý dopad 
na farmářské komunity, které jsou na jeho pro-
dukci existenčně závislé. Na poslední otázku rea-
govala kapitola „socioekonomická dimenze“, kte-
rá ukázala, že opium dnes produkují především 
chudí farmáři, kteří již nejsou nuceni ze strany 
ozbrojených skupin, ale produkce opia se pro tyto 
komunity stala jedinou možnou ekonomickou al-
ternativou. V článku byly rovněž zmíněny hlavní 
faktory ovlivňující produkci opia v daném regio-
nu. Tedy geografický faktor, sociálně-ekonomický 
faktor a  bezpečnostní faktor. Způsob, jakým se 
opium produkuje, pak naznačuje, že úspěch ve 
snižování produkce lze dosáhnout pouze tehdy, 
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budou-li místním komunitám k dispozici alterna-
tivní způsoby legální seberealizace. Kromě toho 
je produkce opia obecně spjata s  absencí míru 
a zhoršenou bezpečnostní situací, což naznačuje 
potřebu specifických politických i ekonomických 
řešení, reflektujících souvislosti mezi drogovou 
ekonomikou a probíhajícím konfliktem.
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Abstract:
Since 1990s, opium production in the Golden 
Triangle began to be exceed by the Golden Cres-
cent. The decline in production was also certainly 
marked by an unprecedented methamphetamine 
boom, which affected the entire region of East and 
Southeast Asia.  However, the Golden Triangle still 
remains one of the biggest opium producers in the 

world drug market. From the ethical point of view, 
opium production in the Golden Triangle, in con-
trast to methamphetamine, also faces a human side 
of the matter, as many agricultural communities 
living in areas affected by armed conflict are depen-
dent on it. This article is based on current data from 
the region published by UNODC in 2021, puts these 
findings into a broader context, and presents an ex-
planation of numerically recorded phenomena.
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