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Úvodník
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
první číslo Bulletinu NPC v roce 2017, které právě držíte v ruce, se od
všch předchozích ročníků odlišuje především změnou názvu. Nově nazýváme náš čtvrtletník „Drugs and Forensics Bulletin NPC“, čímž chceme
podtrhnout pokračování v nastoupené cestě zvyšování odborné obsahové
úrovně tohoto periodika. Od nového formátu recenzovaného odborného
časopisu si navíc slibujeme rozšíření mezioborového autorského spektra.
Vy, naši čtenáři a příznivci, sami posoudíte, jak se nám to daří.
Nacházíme se v době, která rezonuje bezpečnostními hrozbami všeho
druhu. V záplavě informací o mezinárodním terorismu a nadnárodním
zločinu v kyberprostoru by se mohlo zdát, že tradiční druhy trestné činnosti byly zcela nahrazeny formami novými. V případě nelegálních drogových trhů tomu tak zcela jistě není. Trendy, které jsou v evropském
prostoru čím dál patrnější, hovoří o setrvalém boomu poptávky po nových
syntetických drogách, zejména syntetických náhražkách marihuany,
amfetaminů a opiátů. Naplňuje se obava z vyšší dostupnosti kvalitnějšího afgánského heroinu jako důsledku vysoké nadprodukce. Evropskými
drogovými tématy se stávají prekurzory a pomocné látky pro výrobu
nelegálních drog, které svou chemickou podstatou obcházejí regulační
legislativu, stejně jako zdravotní rizika související s vysokofrekvenčním
zneužíváním marihuany s vysokým obsahem THC.
V podmínkách České republiky stále dominuje, z pohledu všech relevantních rizik, nelegální produkce, distribuce a zneužívání metamfetaminu. Přes významnou snahu Polska o účinnější formy regulace volného
prodeje léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu zůstává hlavní
zdrojovou zemí pro české nelegální trhy, i když je třeba dodat, že část
v Polsku nakupovaných léčiv pochází ze zemí Západního Balkánu a nikoliv z řádné farmaceutické distribuce. V tomto kontextu nepolevují kriminální aktivity zločineckých uskupení osob původem z Vietnamu, které
jsou v úrovni velkoobjemové produkce metamfetaminu v České republice
naprosto dominantní. Pod touto úrovní, orientovanou zejména na export,
čelí Česká republika výskytu velkého množství domácích laboratoří s malou produkční schopností a pěstíren netechnického konopí.
Témat, které jsme si pro vás připravili, je mnoho a váš zájem nás pohání
ke zlepšování obsahové skladby.
plk. Mgr. Jakub Frydrych
ředitel NPC SKPV PČR
Editorial
Dear readers.
The First issue of Bulletin NPC in 2017 the you´ve been holding, becomes
different from all other issues first by change of the title. Since now known
as „Drugs & Forenics Bulletin NPC“, continuity of set course is being
accented to increase the scientific level of the magazine. New form of
reviewed scientific magazine promises to increase the interest of interdisciplinary authors. You as our readers will judge yourselves how our effort
is effective.
Present days resonate with security threats of all kinds. Traditional sorts of
criminal activities seem to substitute for new ones Flow of information of
international terrorism and transnational organized crime. It is certainly
not valid in case of illegal drug markets. Regional trends in Europe
continualy increase of in synthetic drugs, especially synthetic substitutes
of marijuana, amphetamines and opiates. The concern of easier availability
of fine Afghanese heroin has come up to expectations as result of high
overproduction. European wide become topics of precursors and raw
materials for the drug manufacturing by chemical structure bypassing
regulative legislation as well as health risks of frequent abuse of marijuana
with high level of THC.
From the point of view of all relevant risks illicit production, distribution
and abuse amphetamine still dominate in the conditions of the Czech
Republic. Poland still stands the main source country of pharmaceuticals
containing pseudoephedrine for Czech illicit markets despite of important
effort to regulate free market with medicines. A fact should be noticed that
a lot of pharmaceuticals sold in Poland originate from Western Balkanese
countries, not from official pharmaceutic distribution. In that context,
illegal activities of Vietnamese criminal gangs have not slackened off to
dominate absolutely on large scale production of metamphetamine in the
Czech Republic. Just under that export-oriented level the Czech Republic
faces to increase of number of small production home laboratories and
cannabis grow plants.
There are a lot of topics prepared for you to read and your interest power
us to improve Drugs & Forensics Bulletin NPC in future.
Col. Jakub Frydrych, MSc.
Director of National Drug HQ
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DROGOVÁ KRIMINALITA
VE SVĚTLE JUSTIČNÍCH STATISTIK
MICHAELA ŠTEFUNKOVÁ a PETR ZEMAN
The Institute for Criminology and Social Prevention
Klíčová slova:
drogová kriminalita; statistická data; Ministerstvo spravedlnosti; odsouzení; přípravné řízení; trestní zákoník
Abstrakt:
Článek má za cíl popsat vývoj primární drogové kriminality v České republice za období posledních deseti, resp. osmi
let, z pohledu statistických dat rezortu justice. Prezentovaná data pocházejí ze Statistických ročenek kriminality
Ministerstva spravedlnosti ČR a zvláštních sestav z neveřejné justiční databáze pro statistiku a výkaznictví CSLAV.
Primární drogové trestné činy jsou od 1. ledna 2010 upraveny v ustanoveních § 283 - § 287 trestního zákoníku č. 40
/2009 Sb. V článku jsou prezentovány základní statistické ukazatele především z pohledu vývoje počtu osob odsouzených za primární drogové trestné činy v České republice ve sledovaných letech. Z analýzy dat vyplývá, že
statistiky ministerstva spravedlnosti vykazují velmi podobné trendy jako policejní statistiky registrované kriminality.
Od roku 2010 je patrný v oblasti drogové kriminality poměrně prudký nárůst téměř všech sledovaných statistických
indikátorů. Posuzování drogových případů ze strany policie a justičních orgánů, zejména soudů, tedy nevykazuje
výraznější rozdíly. K interpretaci statistických dat referujících k drogové trestné činnosti je ale potřeba přistupovat
s obezřetností. Zejména vysoká latence tohoto druhu trestné činnosti má za následek, že oficiální statistická data
o drogové kriminalitě mnohem více odrážejí zaměření a intenzitu práce policejních orgánů, než reálné změny na
drogové scéně nebo změny legislativy.

Úvod
Policisté, zabývající se odhalováním drogové kriminality a stíháním jejích pachatelů, mají zpravidla
velmi dobrý přehled o stavu a vývoji tohoto druhu
trestné činnosti. Fundovaný souhrn této problematiky
lze každoročně nalézt ve Výroční zprávě Národní
protidrogové centrály SKPV PČR. Statistické údaje
o počtech zjištěných drogových trestných činů a známých pachatelů jsou však jen první kapitolou příběhu
o postihu drogové kriminality. Další část vypovídá
o tom, jak se s odhalenými případy a pachateli drogových trestných činů vypořádává trestní justice. Domníváme se, že pro odborníky v oblasti odhalování
drogové kriminality mohou být zajímavé podrobné
poznatky o výsledcích celého procesu, tedy stručně
řečeno, nakolik jimi zjištění pachatelé končí před soudem a jaký je jejich postih. Takový je i účel tohoto
článku, který popisuje vývoj primární drogové kriminality za období posledních deseti, resp. osmi let,
z pohledu statistických dat rezortu justice. Prezentované údaje pocházejí ze Statistických ročenek krimi-

a

b

nality Ministerstva spravedlnosti ČRa a zvláštních
sestav z neveřejné justiční databáze pro statistiku
a výkaznictví CSLAVb. Převážná část použitých dat
byla získána v rámci výzkumu dopadů nového trestního zákoníku na postih drogové kriminality, realizovaný v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci
v letech 2013-2015 (Zeman, Štefunková, & Trávníčková, 2015).
Drogová kriminalita v nejširším pojetí označuje
jakoukoliv trestnou činnost páchanou v souvislosti
s užíváním tzv. nelegálních drog. V následujícím
textu budeme tento pojem používat pouze k označení
tzv. primární drogové kriminality (Zeman & Gajdošíková, 2010), neboli trestné činnosti proti drogové legislativě (Carpentier, 2007). Tato pojmenování
označují trestné činy, které jsou zaměřeny na postih
neoprávněného nakládání s omamnými či psychotropními látkami (dále též „OPL“), příp. prekursory,
u nichž je neoprávněná manipulace s drogou přímo
znakem základní skutkové podstaty. Na rozdíl od tzv.
sekundární drogové kriminality (zejména trestné čin-

Statistická ročenka kriminality. Ministerstvo spravedlnosti ČR (citace březen–červenec 2016); přístupno z http://cslav.justice.cz/
InfoData/statisticke-rocenky.html;jsessionid=781921c194b704d51371695f21d4 a http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?j=33
$o=23&k=3397&d=47145.
Systém umožňuje zvláštní přehledy sestavovat na základě zadaných kritérií zpětně od roku 2008, a proto časové řady některých
indikátorů z justičních statistik začínají až tímto rokem. Celkové údaje o drogové kriminalitě představují součty údajů ze sestav,
vygenerovaných pro jednotlivé drogové trestné činy. Z těchto zvláštních sestav byly získány justiční údaje za rok 2015 (Statistická
ročenka kriminality za rok 2015 nebyla v době přípravy tohoto článku ještě zveřejněna) a údaje o indikátorech, které se ve
Statistických ročenkách kriminality nevykazují. Data byla z uvedených zdrojů získávána v období březen–červenec 2016. Případné
další zdroje dat jsou citovány u příslušných tabulek či grafů.
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Abstract:
The Aim of this article is to describe the development of primary drug offences in the Czech Republic over the past
decade,or rather eight years, from the perspective of statistics of the Ministry of Justice. The presented data are based
on crime statistic yearbooks published by the Ministry of Justice and special reports from the judicial database for
statistics and reporting CSLAV. Since January 1, 2010 primary drug offences could be found in provisions § 283 –
§ 287 of the Penal Code No. 40/2009 Coll. The article presents basic statistical indicators mainly from the perspective
of number of persons convicted for primary drug offences in the Czech Republic during selected period of time.
Analysis of data shows statistics of the Ministry of Justice present very similar trends as police statistics for selected
crimes. The of Most observed statistical indicators show relatively steep increase since 2010 in the field of drugrelated crime. Way of dealing with drug cases by the police and judicial authorities, notably by the courts, therefore
does not show significant differences. However, statistical data refered to drug offences should be interpreted with
great caution. In particular high latency of this kind of crime leads to fact that the official drug crime statistics reflect
more focus and intensity of the police work rather than real changes of the drug scene or legislative changes.
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Abstrakt:
Substituční léčba je podle EMCDDA (Evropské monitorovací centrum pro drogovou závislost) forma lékařské péče,
která je nabízena lidem závislým na opioidech, především na heroinu. Cílem této práce bylo stanovit, jaké nelegální
omamné a psychoaktivní látky užívají, i přes poskytovanou substituční léčbu na opioidech, klienti Substitučního centra
Plzeň, které provozuje Spolek Ulice Plzeň. Data pro tuto práci byla získána v letech 2014 a 2015 pomocí imunochromatografických testů (na principu LFIA). Nejčastěji zneužívanou látkou byl metamfetamin na druhém místě heroin
a poté přípravek Vendal Retard®. Získána data byla statisticky zpracována a porovnána s daty z dotazníkového
šetření. Zjistili jsme, že v letních měsících se zvyšuje průměrný počet pozitivních testů a že ženy mají větší problém
s udržením dlouhodobé abstinence než muži. Kvalitativní rozbor dotazníkové studie ukázal, že k porušování abstinence
nejvíce inklinují klienti ve věku 26–36 let, porušování abstinence nejčastěji přisuzují rodinným problémům.

Úvod
Drogovou závislost můžeme popsat jako psychický
a fyzický stav, který se vyznačuje změnami chování.
Tyto změny chování zahrnují nutkání užívat opakovaně drogu pro její psychické účinky a také proto,
aby se zabránilo vzniku nepříjemných odvykacích
stavů, které se dostavují při absenci drogy. Užívání
návykové látky se pro jedince stává primárním a touha
užívat psychoaktivní látky ve stále větší míře stoupá.1
Léčbou závislosti se zabývá celá řada organizací.
Existuje síť zařízení, která se závislým jedincům věnují. Patří mezi ně terénní programy, nízkoprahová
centra, střednědobá ústavní péče, detoxifikační jednotky, terapeutické komunity, ambulantní léčba,
denní stacionáře, doléčovací programy, ostatní zařízení zabývající se drogovou závislostí a v neposlední
řadě právě substituční léčba.2
Terénní programy jsou poskytovány na veřejných
místech, terénní pracovníci sami vyhledávají zájemce
o tento typ služby a oslovují je. Péče je nabízena
zcela bezplatně, je využívána zejména klienty, kteří
nejsou v kontaktu se zdravotnickými nebo sociálními
organizacemi a nejsou motivováni ke změně. Další
nápomocnou organizací jsou nízkoprahová centra poskytující klientům zdravotní a sociální poradenství,
dochází zde také jako v terénním programu k výměně
injekčního materiálu.2
16

Substituční léčba
Historie substituční léčby sahá do roku 1926, kdy
byla ve Velké Británii zveřejněna Rollestonova
zpráva, která umožňovala doktorům předepisovat
návykové látky pro léčbu závislostí. Uživatelům
opioidů bylo na základě této zprávy doporučováno
užívat pro léčbu závislosti heroin a morfin a podstupovat tak léčbu postupného odvykání. Velký pokrokem pro substituční léčbu bylo objevení metadonu. Metadon se začal používat pro léčbu závislostí
v 60. letech 20. století, substituční léčba tímto přípravkem byla zahájena nejprve v USA. Dnes je tento
typ léčby závislosti na opioidech využíván po celém
světě.3
Substituční léčbu můžeme formulovat jako standardní léčebný postup určený pacientům, kteří nejsou
schopni podstoupit jinou léčbu, a to bez použití agonistů opioidních receptorů. Jedná se o časově neomezenou udržovací terapii, která odkládá konečný cíl
léčby, což je v tomto případě abstinence bez užívání
substituční látky, na dobu, kdy ji bude klient schopen
podstoupit.4
Klientům v substitučním programu jsou místo původní užívané drogy podávány legální léky ze stejné
farmakologické skupiny. Tyto léky, které jsou nazývané substitučními látkami, mají obdobný účinek, ale
vysoký bezpečnostní profil.2

Recenzovaná původní práce

BULLETIN 1/2017

17. Petrášová, B.; Füleová, A.; Jana, Z., Výroční zpráva: Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy
léčených uživatelů drog v České republice v roce 2014. Hygienická stanice hlavního města Prahy Rytířská
12, 110 01 Praha 1, 2015.
18. Mapa pomoci - drogy-info.cz. http://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/ (7. 4. 2016).
19. Kučerová, P., VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY PLZEŇSKÉHO KRAJE
ZA ROK 2014. Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí: 2015.
20. Malý lexikon obcí České republiky – 2014 | ČSÚ. https://www.czso.cz/csu/czso/maly-lexikon-obci-ceskerepubliky-2014-n-gdc2kaznu1 (7. 4. 2016).
21. Jaffee, W. B.; Trucco, E.; Levy, S.; Weiss, R. D., Is this urine really negative? A systematic review of
tampering methods in urine drug screening and testing. J Subst Abuse Treat 2007, 33 (1), 33-42.
22. Nešpor, K., Toxikologické vyšetření v klinické medicíně a při prevenci v pracovním prostředí. Alkoholizmus a drogové závislosti 1998, 33 (1), 31-38.
23. Kuchař, M., Aktuální případy intoxikací v Polsku po užití NPS. Drugs and Forensics Bulletin 2015,
21 (3), 38-39.

* Corresponding author:
Ing. Martin Kuchař, Ph.D., email: Martin.Kuchar@vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6
Keywords:
drug addiction; substitution treatment; opioids; methadone; buprenorphine; epidemiology
Abstract:
The aim of this work was to determine what illegal narcotic and psychoactive substances are being used, despite the
provided substitution cure for opioid, by clients of the Substitution Centre in the City of Pilsen, operated by the
Association of Ulice Plzeň (the Street the Pilsen). Basic data for this work were obtained through immunochromatographic tests (on the principle of LFIA). The most abused drugs are methamphetamine, then heroin and third is the
medicament Vendal Retard®. Immunochromatographic test data were statistically processed and compared with data
based on the questionnaire survey. The collected data show increase of average number of positive tests in summer
months. Furthermore female patients have more problems with maintaining long-term abstinence than men. Qualitative analysis of the questionnaire study desribes that 26 - 36 years old clients tend primarily to violation of
abstinence; they often attribute violation of abstinence to family problems.
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Abstract
Prodej drog v centru Prahy, otevřeně rovnou na ulici, je tradičním tématem politiků v předvolebním období a oblíbeným tématem novinářů a reportérů v tzv. „okurkové sezóně“, když už nemají o čem psát a co točit. O pouličním
prodeji drog, narkomanech kazících pověst Prahy a neschopné policii se už napsalo a natočilo ledacos. Jaká je ale
realita drogové scény v centru Prahy a opravdu je Václavské náměstí „jedním velkým drogovým bazarem“? Autor
článku shrnuje své mnohaleté osobní zkušenosti policisty protidrogového oddělení s potíráním distribuce drog v centru
Prahy, především na Václavském náměstí a v jeho okolí.

Reportáž z loňských Střepin, kterou mladá začínající reportérka uvedla slovy: „Na Václaváku koupíte
v kteroukoli denní dobu jakékoli množství jakékoli
drogy!“ nikoho příliš nezaujala. Nezkušená reportérka v polovině loňského roku s kolegy během natáčení reportáže v nočních hodinách na Václavském
náměstí zakoupila 1 gram kokainu za částku 2000 Kč.
Koupě to byla opravdu „výhodná“, když droga ve
skutečnosti vážila pouze 0,31 gramů a obsah účinné
látky činil 35,1 % kokainu base. Zbytek tvořil levamisol – látka na odčervení zvířat. Senzace se tedy
nekonala, mnohem zajímavější bylo ovšem další pokračování, v němž již dostali slovo i policisté protidrogového oddělení Prahy I, kteří na základě svých
zkušeností mnohem objektivněji a pravdivěji divákům popsali, jak to v centru Prahy s distribucí drog
ve skutečnosti je.
Pro obvod Prahy 1 je charakteristický především
pouliční prodej drog, kdy drobní dealeři prodávají
menší množství drogy, obvykle cca 1 dávku zájemcům z řad toxikomanů, kteří si ji krátce po zakoupení
aplikují. Jedná se obvykle o toxikomany ze samého
dna společnosti, silně závislé na drogách, jejichž jediným smyslem života je obstarat peníze na drogu,
tuto si zakoupit a následně aplikovat. Z návykových
látek se místo klasických drog mnohem častěji prodávají především tablety léku SUBUTEX (v menší
míře SUBOXONE či RAVATA), který je však paradoxně původně určený pro léčbu drogové závislosti
na opiátech. Účinnou látkou těchto léků je psychotropní látka buprenorfin, která je uvedená v příloze č. 5
k Nařízení vlády č. 463/2013 Sb. K odběratelům patří
jednak osoby, které z nějakých důvodů ukončily substituční léčbu, léky jim již nejsou lékaři předepisovány, ale kvůli své trvající závislosti je potřebují,
a jednak osoby, které se ze závislosti léčit nehodlají,
a léky s obsahem buprenorfinu užívají místo klasic26

kých drog. Bohužel se setkáváme i s případy, kdy
tento lék berou osoby, které nikdy nebyly na drogách
závislé a svou drogovou cestu začaly právě buprenorfinem, na kterém si ovšem závislost velmi rychle vypěstovali. Jimi popisované abstinenční příznaky si
pak v ničem nezadají s příznaky při závislosti na
heroinu. Výhodou léku Subutex je jistý, výrobcem
deklarovaný obsah účinné látky, kdy např. v 8 mg
tabletě máme garantovaných 8 mg účinné látky, v polovině pak 4 mg, ve čtvrtce 2 mg atd., takže si jsou
uživatelé schopni přesně dávkovat množství látky dle
své aktuální potřeby a finančních možností. Cena se
na nelegálním trhu v centru Prahy pohybuje kolem
400 Kč za 1 tabletu (analogicky 200 Kč za polovinu
a 100 Kč za čtvrtku), ovšem bývá běžné, že o víkendu
je cena větší, obvykle 600 Kč za 1 tabletu, kdy tímto
dealeři reagují na skutečnost, že část lékáren má o víkendu zavřeno.
Dále se zde v menší míře prodávají léky RIVOTRIL (účinná látka klonazepam, uvedená v příloze č. 7 k Nařízení vlády č. 463/2013 Sb. jako látka
psychotropní) a NEUROL (účinná látka alprazolam,
uvedená v příloze č. 7 k Nařízení vlády č. 463/2013
Sb. jako látka psychotropní).
Léky dealeři získávají jednak od svých lékařů, kteří
jim předepisují výrazně více, než je jejich skutečná
substituční dávka, (případně těchto lékařů navštěvují víc), jednak pomocí falešných receptů. Vlastním
šetřením jsme zjistili, že razítka lékařů lze vyrobit
bez jakýchkoli omezení a v prodejně razítek vůbec
neřeší, když se k nim připotácí špinavý smradlavý
narkoman a objedná si výrobu několika razítek konkrétních lékařských ordinací. Náš zákazník, náš pán.
Z klasických drog se v centru Prahy prodává nejčastěji pervitin, marihuana, kokain a extáze. S drogou
heroin se při pouličním prodeji setkáváme v posledních letech zcela výjimečně. Pervitin je prodáván ob-
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tak s lékaři nespolupracoval, pral se a bránil svému
ošetření. Pracovníci Generální inspekce bezpečnostních sborů později toto trestní oznámení odložili.
Po skončení vyšetřování, během něhož byly podrobně vyslechnuty v postavení svědka všechny zúčastněné osoby, vyžádána odborná vyjádření z chemie
a balistiky a na obviněného vypracován znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie byl
spis ukončen návrhem na podání obžaloby, kterou
státní zástupkyně OSZ pro Prahu 1 podala dne 8. 6.
2015 obžalobu.
Obvodní soud pro Prahu 1 obhajobě obžalovaného neuvěřil, (tato byla provedenými důkazy zcela vyvrácena) a odsoudil jej 7. 8. 2015 za výše uvedené
trestné činy k trestu odnětí svobody na 4 roky nepodmíněně a trestu propadnutí věcí – jednak samopalu
SA 24/26 včetně zásobníků, jednak finanční hotovosti 11 200 Kč, u něj nalezených. Odvolací Městský
soud v Praze pak 8. 10. 2015 rozsudek potvrdil, když
odvolání obžalovaného zamítl.
Jen díky zkušenostem policistů, jejich rychlé reakci
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a houževnatosti při zvládnutí pachatele nedošlo
k dalšímu neštěstí, neboť si lze jasně představit
následky, kdyby se pachatel svého samopalu zmocnil a začal kolem sebe v centru Prahy plném lidí
střílet.
Tento konkrétní případ jasně potvrzuje má slova
výše uvedená, kdy se pachatel-černoch po zadržení
chová agresivně, pokouší se o útěk a svou trestnou
činnost navzdory všem důkazům vehementně popírá,
a naopak z různé trestné činnosti obviňuje všechny
kolem. Zároveň ukazuje bezzubost našich, ale i evropských zákonů, kdy pachateli stačí odmítnout přestoupit na letadlo do země původu. Vrací se pak zpět do
ČR, kde je propuštěn na svobodu, a i více než 10 let
po svém vyhoštění na neurčito zde stále přebývá, bez
problémů se ožení a pokračuje v páchání trestné činnosti. Mimořádně nebezpečný pachatel, opakovaně
odsouzený pro závažnou násilnou trestnou činnost
a distribuci drog, s doživotním vyhoštěním tak chodí
mezi námi centrem Prahy, s pervitinem v kapse a ostře
nabitým samopalem v tašce.

Literatura:
1. Odborné vyjádření Kriminalistického ústavu Praha
2. Odborné vyjádření OKTE Praha
npor. Ing. Milan Sojka, email: milan.sojka@pcr.cz
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Abstract:
Before elections or during „silly season“ illegal drug trade at streets of the centre of Prague is common topic, when
journalists have to fill space reporting on frivolous events and activities. Many articles have been written about drug
dealing at the streets and about people addicted to drugs who spoil reputation of Prague. Current state of drug scene
in the centre of Prague and Wenceslas Square, considered as illegal drug market, is summarized by the author of the
article through cases of drug trade in the centre of Prague, especially at the Wenceslas Square and surroundings.
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Abstrakt:
Největším rizikem nelegální laboratorní výroby není jen samotný proces výroby, ale zejména chemické látky a odpady.
Absence bezpečnostních postupů, nevhodné skladování, rizikové operační postupy, to vše ohrožuje obyvatele v okolí
i bezpečnostní personál při zákroku. Bezpečnost zásahu začíná již během plánování, kdy je zpracována analýza rizik
a plán reakce na nejnepravděpodobnější nehodu. Strukturovaný postup s alternativním řešením očekávaných rizik
nacvičenými postupy minimalizuje škody na zdraví, majetku i životním prostředí.

Policisté objevili v Klánovicích varnu drog
Ve středu 21. 12. 2016 dopoledne zavolal policii
majitel jednoho z domů ve Voňkově ulici s tím, že se
v dolním patře pohybují cizí lidé. „Policisté našli
kromě pěti cizích osob i varnu drog. Při zásahu čtyři
z nich ale utrpěli lehčí zranění vlivem nadýchání se
chemikálií a museli být převezeni k ošetření do nemocnice,“ sdělil iDNES.cz policejní mluvčí. (Bůnová,
2016).
Odhalením samotného místa přípravy omamných
a psychotropních látek (OPL) však problémy teprve
začínají. Odmyslíme-li si obtíže spojené s prokazováním trestné činnosti, zbývá nám dosud nepříliš silně
vnímaná problematika bezpečného zajištění materiálu
používaného pro páchání nelegální činnosti. Spolu
s materiálem zajištěným v rámci trestního řízení se
na místě samém a v jeho nejbližším okolí nachází
desítky více či méně kontaminovaných předmětů,
které po ohledání zůstávají na místě. Pro bezpečné
nakládání s kontaminovaným materiálem je nutné dodržet některé základní předpoklady v níže uvedeném
pořadí:
– bezpečnost zasahujícího personálu,
– bezpečnost dalších osob a životního prostředí,
– procesní zajištění stop.
Veškerá činnost na místě se musí odehrávat v souladu s platnými normami. V rámci Policie ČR toto
upravuje:
* zákon č. 361/2003Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, hlava VII, bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby, konkrétně §§ 86-92,
* nařízení Ministerstva vnitra č. 34/1999, čl. 25, za32

*

*

*

jištění plnění úkolů v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při výkonu služby a při práci,
pokyn policejního prezidenta č. 272/2016, o drogové kriminalitě, a to konkrétně v příloze č. 2
uskladnění a likvidace věcných důkazů a v příloze 3 zásady skladování chemických látek a manipulace s nimi,
pokyn č. 200 ředitele Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování ze
dne 28. června 2013 jednotná pravidla nakládání
s drogami,
závazný pokyn policejního prezidenta č. 221/2011,
kterým se upravují některé postupy v řízení o přestupcích, kde je v čl. 9 odst. 4 uvedeno, že „je-li
odňatou věcí prekurzor, návyková nebo psychotropní látka anebo zařízení či látky určené k jejich
výrobě, po jejich zaevidování podle odstavce 1
předá útvar, který úkon provedl, tyto věci do režimového skladu. Příslušné pracoviště spravující režimový sklad postupuje při skladování, manipulaci
a likvidaci těchto věcí podle interního aktu řízení.“

Podrobně problematiku upravuje v rámci činnosti
Kriminalistického ústavu Praha pokyn ředitele Kriminalistického ústavu Praha č. 40 ze dne 14. června
2010, k organizaci, řízení a zabezpečení úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby
a při práci v Kriminalistickém ústavu Praha. Na základě uvedených předpisů je materiál používaný k výrobě OPL zajištěn a následně uložen ve skladu materiálu zadrženého v trestním řízení, popř. v režimových
skladech krajských ředitelství. Chemikálie, matečné
roztoky, filtry, sklo, vzduchotechnika, elektroinstalace – to vše se běžně naloží do služebních vozidel,
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Abstract:
The greatest risk of illicit laboratory manufacturing is not only the process of cooking preparing dugs itself, but also
chemical substances and waste. The Absence of safety procedures, bad storage conditions, risky operation procedures
– all threatens inhabitants in surroundings as well as law enforcement personnel during the raid. Safety starts in phase
of planning already, when risk analysis and the worst case scenario are prepared. Structured course of action with
alternatives of expected risks being solved through trained procedures minimalizes damage of health, property and
environment.
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Abstrakt:
V následujícím textu je podán stručný přehled kriminologických přístupů, následně pak i některých otázek, které jsou
v rámci postmoderny kriminologii položeny a se kterými se aktuálně potýká. Tyto otázky jsou pak viděny prismatem
Gestalt teorií, ať už psychologických či psychoterapeutických. V závěru je teoreticky postulován další možný kriminologický přístup.

Úvod
Postmoderní doba s sebou přináší mnoho nových
pohledů, otázek a výzev a je nasnadě, že žádná oblast
lidského bytí není ušetřena. Proto není divu, že ani
kriminologie se nevyhne novému pohledu a dopadu
postmodernismu. V následujícím textu podávám
stručný přehled kriminologických přístupů, následně
pak uvádím některé otázky, které jsou v rámci postmoderny kriminologii položeny (postulovány) a se
kterými se aktuálně potýká. Na tyto otázky pak zkusíme nahlédnou prismatem Gestalt teorií, ať už psychologických či psychoterapeutických.
Kriminologie a stručný přehled kriminologických teorií a přístupů
Kriminologie je věda, jak uvádí Sutherland &
Cressey (1960), „studující tvorbu zákonů, porušování
Teorie

zákonů a následné reakce na toto jejich porušování.“a Jinak můžeme kriminologii definovat také
jakožto „vědu zabývající se kriminalitou, pachateli
kriminálního jednání, kriminálním chováním a možnostmi regulace kriminality.“b (či jak uvádí Novotný, Zapletal a kol.: „Kriminologie je věda o kriminalitě (zločinnosti), o jejích pachatelích a obětích
a o její kontrole“.c Za dobu existence kriminologie jakožto vědní disciplíny bylo postulováno několik různých kriminologických teorií. Jak uvádí
O`Connor, „každá kriminologická teorie obsahuje
nějaké předpoklady (např. o lidské přirozenosti, sociální struktuře, etc…), popis fenoménu, který má být
vysvětlen a vysvětlení či predikci daného fenoménu.“d
Pro přehlednost uvádím v následující tabulce 13
základních kriminologických teorií.e

Příčiny

Taktika k odstranění

1. Biochemická

Dědičnost, nedostatek vitamínů, alergie,
tumor, toxiny, mozková porucha, hormonální nerovnováha

Izolace, léčba

2. Psychologická

Nízká inteligence, psychopatologie, stres

Léčba, poradenství

Disorganizované okolí

Posílení komunitního života

Překážky v ekonomickém uplatnění

Rozšíření příležitostí

Imitace, posilování učení

Změna odměňovaných
posilovaných vzorců

3. Ekologická
4. Zátěžová
5. Teorie učení

a

b

Přel. z angl.; Sutherland & Cressey cit. in.: O`Connor T.: Crime Theories and the field of Criminology. Dostupné na World Wide
Web http://www.apsu.edu./oconnort/1010/1010lect02.htm>.
Přel.z angl.; Reid S.T.: Crime and criminology (9th ed.), (New York 2000), str. 4.

c

Novotný O., Zapletal J. a kol.: Kriminologie (Praha 2001), str. 11.

d

Přel. z angl., upraveno; O`Connor T.: Crime Theories and the field of Criminology. Dostupné na World Wide Web http://www.apsu.
edu./oconnort/1010/1010lect02.htm>.
Přel. z angl., upraveno. Tamtéž. Zde i detailnější popis jednotlivých teorií.

e
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Abstract:
The following article is a brief overview of criminological approaches to some of the issues within the postmodern
criminology laid and currently facing. These questions are then seen through the prism of Gestalt theory, whether
psychological or psychotherapeutic. In conclusion, here is postulated theoretically possible further criminological
approach
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Abstrakt:
V posledních čtyřiceti letech transnárodní organizovaný zločin nabírá na síle. Mění se jak kvalitativně, tak kvantitativně, což je mimo jiné způsobeno stále se zrychlujícími globalizačními procesy. Pád Sovětského svazu se stal nejvýznamnější jednotlivou událostí, která tuto změnu zapříčinila. V některých oblastech světa došlo ke konvergenci
mnoha různých faktorů, které vedly k bezprecedentnímu rozmachu organizované kriminality. Tato práce kriticky
zkoumá důvody, proč se jednou z těchto oblastí stal Balkánský poloostrov. Na příkladu balkánských států demonstruje
také motýlí efekt, který jsme představili v předchozí části této série článků. Demonstrujeme zde též důsledky, které
motýlí efekt měl pro napojení balkánského organizovaného zločinu na globální kriminální sítě.

Kvalitativní a kvantitativní skoková změna transnárodního organizovaného zločinu (TOZ) byla způsobena konvergencí mnoha faktorů, mezi něž patřila
akcelerace procesů globalizace. Globalizace s sebou
přinesla odbourání fyzických, ekonomických a politických překážek, rozvoj dopravy, komunikace či finančních systémů. Černé trhy existují především tam,
kde existují restrikce obchodu s určitým typem zboží
či služby, prudký nárůst TOZ proto pozorujeme
zhruba od sedmdesátých let minulého století, kdy se
začala prosazovat vysoce prohibicionistická drogová
politika.
Nejvýznamnější jednotlivou událostí, jež zapříčinila nebývalý rozkvět organizovaného zločinu, byl
pád železné opony a rozpad Sovětského svazu. Tato
událost vyústila v nenápadný nárůst organizované
kriminality zapříčiněný politickými změnami ve světě
a dále zhoršený rozvojem technologií, jež umožnily
snadnější komunikaci i rychlejší převoz fyzických
komodit přes prostupnější hranice států. V některých
oblastech pak došlo k unikátnímu spojení okolností,
které vedly k bezprecedentní proliferaci TOZ. Mezi
takové oblasti patří jihovýchodní Evropa, na jejímž
příkladu bude demonstrován motýlí efekt a jeho důsledky pro napojení balkánského organizovaného zločinu na globální kriminální sítě.
Již samotné fungování některých sovětských satelitů bylo na OZ přímo závislé. Konkrétně můžeme
připomenout případ Bulharska, jehož tajná služba
DS a zejména její třetí správa (vojenská kontrarozvědka) se prostřednictvím státní firmy Kintex aktivně
podílela na organizovaném zločinu přímo podporovaném vládou. Firma Kintex měla monopol na vývoz
zbraní, jež tajně dodávala i povstalcům a režimům, na
něž byly uvaleny mezinárodní sankce. Mezi zákazníky Kintexu patřili mimo jiné rebelové z Konga,
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Angoly, Alžírska, Guiney-Bissau, Mozambiku,
srílanští Tamilští Tygři, rwandští Hutuové či levicově
orientovaní teroristé z Itálie, Turecka a dalších blízkovýchodních států1.
Komunistický režim navíc podnítil vznik dvou
skupin, jejichž zájmy se později v přechodovém období spojily. V první řadě šlo o skupiny obchodníků
černých trhů, jež zajišťovali přísun zboží, kterého byl
v plánované ekonomice nedostatek. Pašování bylo
naprosto nezbytné, stejně jako s ním související korupce celníků, policistů či úředníků. To znamenalo
propracovanou pašeráckou infrastrukturu, ale zároveň
to podnítilo vznik bohaté vrstvy kriminálníků, na níž
bylo běžné obyvatelstvo závislé. Druhou početnou
a mocnou skupinou byly bezpečnostní a tajné služby,
jež byly jako ve většině totalitních režimů přebujelé.
Jejich důležitost pro režim jim dávala jistou míru beztrestnosti a jejich členové se do velké míry pohybovali mimo zákon.
Příkladem může být opět bulharská DS, která za
vědomí státu prostřednictvím Kintexu vyměňovala
zbraně za narkotika, jež dál distribuovala na západoevropské trhy2. Svých pečlivě budovaných distribučních sítí využívala nejen k pašování drog, ale i lidských bytostí (agenti, nežádoucí osoby nebo teroristé,
nikoli prostitutky), uměleckých děl či starožitností.
Odhaduje se, že v osmdesátých letech protékalo přes
Bulharsko až 80 % heroinu určeného pro západoevropské trhy3. DS Bulharsku umožnila stát se
ústředním bodem distribuce ilegálního zboží a služeb
mezi Evropou, Blízkým východem a střední Asií3.
Tato beztrestnost nahrávala korupci a zároveň dávala prostor, aby si příslušníci bezpečnostních složek
přivydělávali dalšími nezákonnými aktivitami i nad
rámec služby, neboť kontrola nad nimi byla minimální, nebo dokonce neexistující. Intenzita těchto ile-
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Abstract:
In the last forty years transnational organized crime keeps gaining momentum. It is changing both in qualitative and
quantitative terms, which is not only caused by the acceleration of globalization processes, but also by the fall of the
Soviet Union which became the single most transformative event in the history of transnational organized crime. In
certain areas, the convergence of many factors led to massive boom of organized criminality. This paper seeks to
critically examine why the Balkans became one of the regions most affected by transnational organized crime. It also
demonstrates the butterfly effect we introduced in the previous part of this series of articles. We seek to explain and
demonstrate how the Balkan organizations penetrated the global criminal networks.
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Abstrakt:
Spolupráce Národní protidrogové centrály při uskladnění a následné likvidace hašiše uloženého v Archivu bezpečnostních složek, byla příležitostí k prostudování původního vyšetřovacího spisu, v rámci kterého k zajištění hašiše
došlo. Srovnání metod a postupů užitých v roce 1982 s těmi současnými přináší zajímavý obraz toho, jakým způsobem
se policejní práce za více než třicet let změnila a v čem zůstává stále stejná.

Srpnové vedro začalo velmi zvolna polevovat
a psovod Petr Kovář zadoufal, že do konce služby
se už nic mimořádného nestane. Služební německý
ovčák Hassan proběhl kolem řady již zkontrolovaných vozidel. Kovář mířil na celnici se osvěžit. Pes
však náhle změnil směr a přiběhl k jednomu ze stojících vozidel. Dychtivě větřil kolem zadních dveří
vozidla VW a pak začal hlasitě štěkat a skákat.
Kovář zpozorněl a rychle vykročil za svým psem.
„Is there any problem?“ Na krátko ostříhaná plavovlasá žena, zjevně řidička vozidla, o které pes projevoval takový zájem, se obrátila na Kováře. „Vzhledem k tomu, že Hassan je pes na drogy, tak by tu
nějaký problém mohl být“, napadlo Kováře. Když
došel k psovi, uvědomil si, že klidný konec služby
je v nenávratnu. Na vozidle VW byla diplomatická
státní poznávací značka. Psal se 5. srpen roku 1982
a na hraničním přechodu Rozvadov se začal odehrávat zajímavý příběh.
O bezmála 34 let později po těchto událostech mi
od pana ředitele přišel email, který poslala Mgr. Světlana Ptáčníková, ředitelka Archivu bezpečnostních
složek, s prosbou, zda bych paní ředitelce nemohl
pomoci.
Jaké bylo mé překvapení, když jsem v přílohách
emailu nalezl znalecké zkoumání Kriminalistického ústavu Praha, ve kterém bylo konstatováno, že
navzdory značnému stáří zkoumané látky hašiš,
stále ještě obsahuje účinnou látku. A je s ní tedy
nutné nakládat jako s omamnou a psychotropní látkou.
Nabídl jsem tedy paní ředitelce asistenci při likvidaci hašiše. A poté, co sice hašiš, ale přesto archiválie, přestal být archiválií, nakonec skončil u nás na
Národní protidrogové centrále v režimovém skladu.
A protože okolnosti zajištění hašiše vzbuzovaly zvědavost, vyžádal jsem si kopii vyšetřovacího spisu
z roku 1982.
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Ale zpět k událostem, za jakých se do moci státních složek původně dostal.
Situace na hraničním přechodu začala nabírat na
obrátkách. Řidička vozidla, zaměstnankyně imperialistické ambasády USA v Praze, jedoucí z rovněž imperialistického západního Německa, byla situací zaskočená. Zavazadla a zavazadlový prostor vozidla
prohlídnout nechala, ovšem do vnitřních prostor vozidla pracovníky celní služby již nepustila.
A tak se začaly „žhavit“ tehdejší komunikační prostředky.
Na celnici byl stažen další psovod celní správy se
psem vycvičeným na vyhledávání omamných a psychotropních látek, aby potvrdil, zda se ve vozidle
skutečně drogy nacházejí.
O situaci bylo zpraveno velvyslanectví USA, za
které na hraniční přechod vyrazil konzul.
Na hraniční přechod vyrazil i zástupce vedoucího
diplomatického protokolu z Federálního ministerstva
zahraničních věcí, který velmi pospíchal, aby byl na
místě před konzulem. Toho, jak vyplývá z protokolu
o výslechu svědka, předjel ještě před Plzní.
Situace na místě musela být asi napjatá, ale oboustranně korektní, jak vyplývá z výslechů svědků.
Vozidlo oběhl nový služební pes, opět se stejným
výsledkem, značil přítomnost drog. A tak nakonec
došlo i na samotnou prohlídku vnitřku vozidla a nález zabaleného balíčku s hašišem pod zadními
sedadly.
Marně zaměstnankyně velvyslanectví vysvětlovala, že neví, jak se balíček do vozidla dostal. Dne
23. 07. 1982 byla obviněná ze spáchání trestného
činu nedovolená výroba a držení omamných prostředků a jedů podle ustanovení § 187, odstavec 1
trestního zákona. A protože obviněná patřila mezi
okruh osob, které byly s ohledem na svoje diplomatické postavení vyjmuté z pravomoci orgánů činných
v trestním řízení, bylo trestní stíhání dne 25. 08. 1982
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Obr. 5: Testování nalazené látky (Zdroj: Archiv bezp. složek)

Hašiš převzatý od Archivu bezpečnostních složek
byl v lednu roku 2017 předán k likvidaci.

Petr Kovář s Hassanem službu ukončili 6. srpna
1982 v brzkých ranních hodinách.

pplk. Mgr. Daniel Zahradníček, e-mail: daniel.zahradnicek@pcr.cz
Policejní prezidium ČR, poštovní schránka 62/NPC, 170 89 Praha 7
Keywords:
hashish, drug finding, police procedures, historical comparisons
Abstract:
The Cooperation between the National Drug Headquarters and the Archive of Security Forces on storage and disposal
of sample of hashish found in the archive gave an oportunity to study criminal case file about circumstances how was
hashish found. The comparison of police procedures in 1982 and now brings interesting evidence how thirty years
could change police work but also what remained unchanged.
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MEZINÁRODNÍ FORENZNÍ DATABÁZE RELIÉF
I. ČÁST
JAN HOŘÍNEK
National Drug HQ Criminal Police and Investigation Service, Czech Republic
Klíčová slova:
hardware; software; databáze; web; bezpečnost; hledání; analýza; drogy; lisování
Abstrakt:
Článek je prvním dílem seriálu o mezinárodní forenzní databázi Reliéf, která prakticky realizuje unikátní kriminalistickou metodu, vyvinutou NPC a KÚP. Zabývá se obecným popisem všech klíčových vlastností databáze a technickým
návrhem i provedením.

Úvod
V předchozích číslech Bulletinu se mohl čtenář
dozvědět o původní nové české kriminalistické metodě Reliéf, jejímiž autory jsou pplk. Mgr. Vladimír
Táborský z NPC SKPV a pplk. Ing. Pavel Rak z KÚP.
Pro připomenutí, jde o způsob, jak pomocí mechanoskopického zkoumání povrchu lisovaných zásilek
drog a tlačných desek lisů porovnat mezi sebou „cihly“ drog nebo cihly a lis, jímž byly slisovány. V případě nalezení podobných či shodných stop lze následně prokazatelně konstatovat vzájemné vazby
zkoumaných drog, případně drog a lisu.
Metodu lze snadno realizovat na každém forenzním pracovišti na celém světě. Bohužel, vlastní srovnání stop v rámci jednoho pracoviště dosti omezuje
záběr užití. Proto bylo hlavním cílem již od samého
počátku vytvořit centrální, nejlépe mezinárodní
sbírku těchto stop. Sbírku se podařilo vytvořit až na
základě zahájení projektu Česko-Švýcarské spolupráce CH-036, v rámci něhož externí dodavatel, vybraný v otevřeném výběrovém řízení (firma Eyedea,
spol. s r.o., spin off společnost ČVUT FEL), vytvořil
počítačovou databázi, která ideu Reliéfu prakticky
umožnila.

V rámci seriálu navazujících článků bych čtenáře
rád seznámil se základními funkcionalitami zmíněné
databáze. Jedná se zejména o
*

sdílení dat o záchytech drog po celém světě.

Databáze obsahuje:
o evidenční informace o případu (č.j., policejní
jednotka, která drogu zajistila, lokalita apod.),
o taktické informace o případu (způsob přepravy
a balení),
o textové informace o drogách (rozměry, hmotnost, barva apod.),
o obrazové informace o drogách (fotografie otisku
lisu nebo loga),
o chemické informace o droze (chemický profil).
Vyhledávání v databázi:
o fulltextové (hledání konkrétních slov),
o analytické (tipování a filtrování na základě atributů),
o vizuální (pomocí techniky z oblasti počítačového zpracování obrazu),
*

avizace o nalezení podobných případů dotčeným
uživatelům,

*

reporting dat.

Technický návrh systému

Obr. 1: Počítačová databáze (Zdroj: Policie ČR)

Celý systém byl navržen v modelu server-klient.
Komunikace probíhá z důvodu co nejsnazšího nasazení do praxe u maxima uživatelů s využitím celosvětové sítě internet.
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Obr. 3: Internetové stránky projektu Reliéf (Zdroj: Policie ČR)

plk. Ing. Jan Hořínek, e-mail: jan.horinek@pcr.cz
Policejní prezidium ČR, poštovní schránka 62/NPC, 170 89 Praha 7
Keywords:
hardware; software; database; web; security; search; analysis; drugs; press
Abstract:
The article is the first part of the series about the international forensic database Relief that practically realizes the
unique criminalistic method, developed by the National Drug Headquarters and the Institute of Criminalistics in
Prague. It deals with the general characterization of all key features of the database and the technical design and the
implementation.

57

BULLETIN 1/2017

Referát

25. VÝROČÍ NÁRODNÍ
PROTIDROGOVÉ CENTRÁLY
BARBORA KUDLÁČKOVÁ
National Drug HQ Criminal Police and Investigation Service, Czech Republic
Klíčová slova:

Národní protidrogová centrála; Den Brigády; 25. výročí vzniku; historie útvaru; projev ředitele; ocenění
Abstrakt:
Článek přibližuje na slavnostní setkání u příležitosti 25. výročí vzniku Národní protidrogové centrály „Dni
Brigády“, přítomné hosty a ocenění, která byla rozdána. Shrnuje aktivity, jež se staly součástí oslav tohoto mezníku
dějin útvaru, připomíná také historické souvislosti spojené s tímto významným dnem a přináší část projevu ředitele
NPC.

Dne 3. listopadu 2016 oslavila Národní protidrogová
centrála 25. výročí svého vzniku v rámci tradičního slavnostního aktu „Dne Brigády“, jež připomíná vznik Protidrogové brigády Federálního policejního sboru dne
1. listopadu 1991. Na rozvoj drogové scény v důsledku
společenských změn v roce 1990 reagovala policie zřízením historicky prvního samostatného, specializovaného, výkonného útvaru policie s celostátní působností,
zaměřeného na drogovou kriminalitu, jehož poslání zůstává po celé čtvrtstoletí jeho existence stejné.
Oslava výročí vzniku Národní protidrogové centrály se uskutečnila v reprezentačních prostorách Černínského paláce Ministerstva zahraničních věcí a hostila
celou řadu významných osobností spjatých s existencí
Národní protidrogové centrály a s bojem proti drogám.
Mezi čestnými hosty nechyběl policejní prezident generálmajor Mgr. Bc. Tomáš, Tuhý, náměstek policejního
prezidenta pro Službu kriminální policii a vyšetřování
plk. Mgr. Milan Černek, MBA, nejvyšší státní zástupce
JUDr. Pavel Zeman, a celá řada vzácných osobností,
zástupců institucí s vazbou na vymáhání práva v České
republice, včetně zástupců celorepublikových útvarů Policie, krajských ředitelství Policie, Celní správy ČR,
Armády ČR, státních zástupců, styčných důstojníků
a mnoha dalších významných hostů z řad českých i zahraničních partnerů.

Obr. 1: Vstupní průčelí paláce (Zdroj: NPC)
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Obr. 2: Příchod Standarty (Zdroj NPC)

Ředitel Národní protidrogové centrály plk. Mgr. Jakub Frydrych ve svém projevu shrnul 25 let existence
útvaru: „Národní protidrogová centrála se v průběhu let
vyvinula v dynamickou a progresivní policejní jednotku,
jejíž činnost se vyznačuje efektivitou, vysokou profesionalitou, významnou orientací na mezinárodní spolupráci
a inovaci metod policejní práce, ale zejména akcentem
na vnitřní kulturu a soustavnou potřebu dalšího rozvoje.
Za čtvrtstoletí své existence Národní protidrogová centrála ukončila jen na území ČR 1685 protidrogových
operací, v rámci kterých bylo obviněno a v drtivé většině
i pravomocně odsouzeno celkem 4121 pachatelů. V souvislosti s těmito operacemi se do přímé distribuce se
nedostalo 18 335 kg drog. Kromě toho jsme se podíleli
na stovkách úspěšných mezinárodních operací společně
s našimi zahraničními partnery. Poděkování a úcta patří
zejména všem příslušníkům a občanským zaměstnancům jednotky, celkem jich u NPC od jejího vzniku sloužilo a slouží 468, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli
či přispívají k budování dobrého jména české policie
i NPC a svojí každodenní činností při nekompromisním
vymáhání práva, vyvažování protidrogové politiky či při
činnostech spojených s dalšími úkoly NPC, dělají čest
profesi policisty. Vím, že vysokou míru nasazení, loajality k jednotce a chuť pracovat v náročném prostředí
i tempu, nemůže Policie ČR nikdy zcela materiálně vy-
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Čtvrtstoletí existence Národní protidrogové centrály
bylo také motivem pro vytvoření trvalého odkazu. Díla
v rámci ceremoniálu představil ředitel Národní protidrogové centrály. U příležitosti 25. výročí vzniku Národní
protidrogové centrály proběhl dne 22. září 2016 v zahradách Muzea Policie ČR slavnostní ceremoniál spojený
s vysazením Památného stromu Národní protidrogové
centrály a odhalením památníku „Síla práva“, jež je věnován policistům bojujícím s drogovým zlem i obětem
drogové závislosti a jejich blízkým. Příležitostí pro tento
slavnostní akt bylo výročí vzniku Ústředny pro potírání
nedovoleného obchodu omamnými prostředky v ČSR,
která vznikla dne 22. září 1928 při pražském Policejním
ředitelství jako první specializovaný policejní útvar pro
boj s mezinárodní organizovanou drogovou kriminalitou v historii českých zemí. Následně pak vznikla dne
1. listopadu 1991 Protidrogová brigáda federálního policejního sboru, přímý předchůdce Národní protidrogové
centrály, policejního útvaru s celorepublikovou působností, odpovědného za boj s mezinárodní organizovanou
drogovou trestnou činností.
Památným stromem Národní protidrogové centrály je
jinan dvoulaločný, jež představuje dlouhověkost, odolnost a má léčebné účinky. Symbolikou přilehlého památníku je nelehký boj s drogami a nezdolná síla práva,
která i přes veškerá úskalí drtí drogovou kriminalitu.
Jméno Národní protidrogové centrály bylo v letošním
roce rovněž navěky vylito do těla jednoho ze tří nových
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zvonů kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého, které vznikly na základě sbírky, kam Národní
protidrogová centrála přispěla skromným obnosem.
Historii a poslání Národní protidrogové centrály
shrnuje film vytvořený při příležitosti výročí vzniku
útvaru Střední policejní školou MV v Praze.
Ceremoniál u příležitosti 25. výročí vzniku Národní
protidrogové centrály zakončilo slavnostní dekorování
praporu Národní protidrogové centrály čestnou stuhou
Svazu důstojníků a praporčíků Armády české republiky,
jež na ceremoniálu zastupoval pan JUDr. Svetozár
Plesník.

Obr. 9: Dekorování praporu (Zdroj: NPC)

kpt. Mgr. Barbora Kudláčková, e-mail: barbora.kudlackova@pcr.cz
Policejní prezidium ČR, poštovní schránka 62/NPC, 170 89 Praha 7
Keywords:
National Drug Headquarters, Day Brigades, 25th anniversary of the foundation, history of the department, speech of
the Director, awards
Abstract:
The article describes "The Brigade Day" ceremony held on the occasion of 25th anniversary of the National Drug
Headquarters, presenting guests and awards handed out. Summarizing activities that become part of the celebration of
this historical milestone of the National Drug Headquarters, article recalls historical context of this important day and
brings extract from speech of the Director of NPC.
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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU
PRO ČTENÁŘE DRUGS & FORENSICS BULLETINU
NÁRODNÍ PROTIDROGOVÉ CENTRÁLY
MIROSLAV HRACHOVEC
National Drug HQ Criminal Police and Investigation Service, Czech Republic
V posledním čtvrtletí roku 2016 jsme vás požádali
o vyplnění dotazníku ke spokojenosti s formou a obsahem odborného časopisu Drugs & Forensics Bulletinu
Národní protidrogové centrály a k vašim přáním v rámci
jeho dalšího rozvoje. Všichni čtenáři měli možnost vyplnit dotazník prostřednictvím webových stránek Národní protidrogové centrály. Cílem tohoto průzkumu
bylo především získat podklady pro jeho další zaměření
a rozvoj. Nyní vám překládáme závěry této ankety, společně s krátkým pohledem na jeho vývoj během 22 let.
První číslo Bulletinu bylo Národní protidrogovou centrálou vydáno v roce 1995 nákladem 100 výtisků.
Čtvrtletník byl od počátku svého vzniku zaměřen na
sjednocování postupu orgánů policie v oblasti vyhledávání a odhalování nedovolené výroby a obchodu
s omamnými a psychotropními látkami. Další nedílnou
součástí je publikování uzavřených případů a orientace
na metodiku a nové metody a formy práce v této oblasti.
Cílovou skupinou byli od začátku příslušníci Policie ČR,
ale postupem času si Bulletin našel své čtenáře nejen
mezi dalšími reprezentanty orgánů vymáhání práva, také
i mezi školními metodiky prevence.
V roce 2015 se podařilo naplnit ambici zvýšit úroveň
tohoto časopisu a z Bulletinu NPC se stal Drugs & Forensics Bulletin vydávaný jako recenzovaný čtvrtletník
s tematickým přesahem do oblasti forenzních věd, práva
a toxikologie. Z popularizačního periodika se tak stal
odborný časopis, jediný svého druhu v České republice,
který dnes vychází za klíčové podpory Tiskárny Ministerstva vnitra v nákladu 1200 výtisků. Příprava každého
čísla je v režii Národní protidrogové centrály, jejíž snahou je co možná nejširší zapojení dalších odborníků
z různých oblastí, kteří přináší cenné pohledy a souvislosti problematiky drog.
Drugs & Forensics Bulletin NPC je samozřejmě dostupný i v elektronické podobě, a to na stránkách Národní protidrogové centrály. S ohledem na řádné předplatitele jsou elektronické výtisky přístupné s ročním
zpožděním. V rámci těchto stránek byla také zveřejněna
anketa pro čtenáře, které se bohužel zúčastnil jen malý
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zlomek z vás. Pouze 33 čtenářů bylo tentokrát ochotno
se s námi podělit o svůj názor. Potěšující je, že většina
respondentů čte Bulletin pravidelně – graf č. 1 a jsou
také spokojeni s jeho novou formou a obsahem – graf
č. 2.

Graf č. 1

Graf č. 2

Pro více jak 80 % respondentů jsou publikované informace zajímavé a využitelné v profesní oblasti. Ještě
většímu počtu (88 %) vyhovuje rozsah a četnost vydávání. V další části ankety mohli respondenti vybrat tři
oblasti, které z obsahu především oceňují. Ve většině to
je odborná stránka a právní informace – graf č. 3.
Redakci také velmi zajímá názor čtenářů na to, co jim
v Bulletinu chybí a jakým tématům by doporučovali se
více věnovat. Na výběr byly opět tři oblasti – graf č. 4.
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Pouze 27 % respondentů dává přednost elektrické podobě časopisu.
Zajímalo nás také, kdo jsou naši čtenáři, z jakých profesních a věkových skupin se skládají, k tomu více grafy
č. 5 a 6.

Graf č. 3

Graf č. 5

Graf č. 4

Jelikož Bulletin vychází v tištěné podobě a starší čísla
jsou dostupná i v elektronické podobě, zajímalo nás,
jaké formě dávají čtenáři přednost, a to zvláště v době,
kdy obecně jsou tištěná media na ústupu. Potěšující pro
nás je, že téměř 73 % respondentů upřednostňuje tištěnou podobu, a tudíž jim vyhovuje současné nastavení.

Graf č. 6

Velmi nás potěšilo, že více jak 21 % dotázaných
uvedlo, že má zajímavé informace a je ochotno se zapojit do publikování v Bulletinu. Respondenti zároveň
mohli cokoli vzkázat redakci a většinou se jednalo o poděkování za tuto práci, slova podpory a několika podnětů, které se budeme snažit co nejlépe využít.
Na tomto místě chceme za celou redakci Drugs &
Forensics Bulletinu Národní protidrogové centrály

srdečně poděkovat všem, kteří věnovali čas naší anketě
a poskytli nám cenné podněty.
Všem našim čtenářům přejeme, aby Bulletin byl pro
ně stále zdrojem aktuálních a odborných informací a věříme, že nám i nadále zůstanou věrni. Zároveň věříme,
že se do příští ankety zapojí více respondentů a společně
se nám podaří opět posunout laťku kvality našeho Bulletinu o něco výše.

plk. Mgr. Miroslav Hrachovec, e-mail: miroslav.hrachovec@pcr.cz
Policejní prezidium ČR, poštovní schránka 62/NPC, 170 89 Praha 7
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Recenze knihy

KNIHOVNIČKA TOTÁLNÍ RAUŠ – DROGY VE TŘETÍ ŘÍŠI
DANA BLATNÁ
Publishing House, Brno, Czech Republic
Klíčová slova:
drogy; pervitin; třetí říše; blitzkrieg
Abstrakt:
Kniha Totální rauš od oceňovaného německého novináře, spisovatele a scenáristy Normana Ohlera je první komplexní studii drogové
problematiky ve třetí říši. Když Němci v roce 1940 vtrhli do Francie, měli vojáci wehrmachtu k dispozici třicet pět milionů dávek pervitinu,
který byl tehdy k dostání v každé lékárně a hojně propagovaný reklamou. Droga měla umožnit takzvanou bleskovou válku a stala se běžnou
součástí výbavy vojáků. Dokonce i údajný abstinent Hitler se rád uchyloval k farmaceutickým stimulantům – jeho osobní lékař jej
zásoboval mnoha druhy vitaminů, léků, hormonů i tvrdých drog. Kniha je autorovou první populárně naučnou publikací, rešerším
v německých a amerických archivech se věnoval pět let. Prošel všechny dostupné materiály k tématu, hovořil s pamětníky, vojenskými
historiky i lékaři.

Norman Ohler
Překlad Nina Fojtů
Kniha se zabývá dosud nepříliš
prozkoumanou oblastí válečného
Německa, a to užíváním a zneužíváním drog ve třetí říši. Již název
napovídá, že předkládaný spis je
provokativní a nutně vyvolává
množství reakcí a polemik. Jeho
nesporným kladem je výrazná erudice – Ohler nevytváří mediální
bublinu ani nepíše prvoplánový
thriller, jeho publikace je striktně
založena na archivním bádání, dobových materiálech a rozhovorech
s pamětníky. Provokuje spíše svou
formou, neboť autor nezůstává
u stroze akademického stylu, ale
téma předkládá s nápady a vtipem. Namísto prologu nalezneme
např. v knize „příbalový leták“, z něhož si zde můžeme ocitovat:
Vedlejší účinky
Tento přípravek může mít vedlejší účinky, které se však nemusejí
projevit u každého čtenáře. Častý až velmi častý výskyt: šok ze
světonázorů a tím způsobené podráždění koncového mozku, někdy
doprovázené nevolností a bolestmi břicha. Tyto příznaky bývají
mírné a často během četby opět odeznívají. Méně častý výskyt:
hypersenzitivní reakce. Velmi vzácný výskyt: závažné, trvalé poruchy vnímání. Protiopatřením v každém případě je přečíst knihu až
do konce, aby došlo k uzdravení prostřednictvím anxiolytických
a antikonvulzivních účinků.
Jak tuto knihu uchovávat?

Uchovávejte mimo dosah dětí. Doba použitelnosti je dána
aktuálním stavem vědeckého výzkumu.
Ohler téma kontextualizuje a zabývá se prapůvodem užívání omamných látek ve válečných taženích. Vrací se tedy i do
19. století k raketovému úspěchu morfinu a jeho vlivu na válečné
konflikty v Evropě i mimo ni. Postupně se propracovává k využití
a zneužití omamných látek v Německu a jejich vlivu na největší
válečný konflikt. Tomuto stěžejnímu tématu je potom věnována
většina kapitol: Ohler poukazuje na původně striktně protidrogovou politiku nacistického Německa, kdy bylo užívání těchto látek
spojováno výhradně s židovskou komunitou, i na obrat, ke kterému
nakonec došlo (včetně zjevné závislosti na omamných látkách
u samotného Hitlera, jemuž věnuje jednu celou část knihy). Detailně popisuje lékařské experimenty i výrobu a využívání tzv.
lidové drogy – pervitinu, který byl v té době volně dostupný v lékárnách a propagandou najednou hojně podporovaný. Druhá část
s názvem Ať žije rauš – blitzkrieg jako metamfetaminová válka
(1939-1941) na základě archiválií odkrývá dopad dané propagandy
a masové využívání drog na bitevním poli u vojáků i velitelů.
Poslední část je věnována tzv. pozdním excesům a použití drog
v posledních letech druhé světové války (a to v obecné rovině
i u konkrétních členů asi jako byl Goebbels ad.).
Součástí knihy jsou četné černobílé fotografie a jmenný, věcný
a místní rejstřík, dále publikace disponuje obsáhlým poznámkovým aparátem a bibliografií. Původní doslov do českého vydání
napsal Jiří Brenza. Zamýšlí se v něm nad spojnicemi silných tezí
knihy s českým kontextem. „Zlo rozhodně není v drogách samých.
Zlo je v lidech – a v naší neschopnosti se mu postavit“, uzavírá
autor svůj doslov.
„Totální rauš podle všeho změní i budoucí pohled na některé
aspekty třetí říše“, píše se o knize v The Guardian.

Mgr. Dana Blatná, e-mail blatna@hostbrno.cz
Nakladatelství Host, Radlas 5, 602 00 Brno
Keywords:
Drugs; meth; Third Reich; Blitzkrieg
Abstract:
Total Rush by acclaimed German author, journalist and screenwriter Norman Ohler is the first comprehensive study about the use of drugs
in the Third Reich. When the Germans invaded France in 1940, Wehrmacht troops carried 35 million doses of methamphetamine, which in
those days was available at every pharmacy and heavily promoted by advertising. Intended to facilitate the Blitzkrieg, the drug became
a regular component of a soldier’s kit. Even Hitler, a purported abstainer, had recourse to pharmaceutical stimulants – his personal
physician supplied him with many kinds of vitamins, medicines, hormones and hard drugs. For this work, his first non-fiction publication,
Ohler spent five years studying all available materials in archives in Germany and the USA, as well as interviewing witnesses, military
historians and physicians.
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První komplexní studie
drogové problematiky
ve třetí říši

Pokud doufáte, že se vám do ruky dostala napínavá
četba čerpající z kvalitního výzkumu, potom vás
tato kniha o méně známé kapitole nacistické éry
rozhodně nezklame. BILD
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