ROČN Í K X XIV|

4|201 8 |

NELEGÁLNÍ LABORATOŘE
Seminář s praktickou
výukou pod názvem
„Vstup do nelegálních
laboratoří“.

SYNTETICKÉ KANABINOIDY
A PANDEMICKÁ INTOXIKACE
VLIV KONTAMINACE
NA ODHAD CENY NEMOVITOSTI
AKCE PŘEHRADA
ZEMŘEL JIŘÍ VACEK
muž, který se zasloužil o vznik
porevolučních protidrogových
policejních útvarů

BULLETIN 4/2018

DRUGS & FORENSICS BULLETIN
NÁRODNÍ PROTIDROGOVÉ CENTRÁLY
Vědecká rada: Předseda vědecké rady: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. (VŠCHT Praha), Členové: prof. Ing. Karel
Ventura, CSc. (FCHT UPCE), prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. (1. LF UK), pplk. RNDr. Michael Roman (KÚP),
MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D. (NUDZ), JUDr. Ing. Marek Blažejovský, Ph.D. (Vysoká škola AMBIS), Redakční
rada: Redakce: brig. gen. Mgr. Jakub Frydrych (NPC SKPV PČR), plk. JUDr. Břetislav Brejcha (NPC SKPV PČR),
plk. Mgr. Miroslav Hrachovec (NPC SKPV PČR), Ing. Martin Kuchař, Ph.D. (VŠCHT Praha a NPC SKPV PČR),
Ing. Petr Kočí (NPC SKPV PČR), Mgr. Karel Lehmert, Ph.D. (CBRN VAKOS XT), kpt. Ing. Martin Látal (CPJ),
doc. PhDr. Miroslav Nožina, Ph.D. (Ústav mezinárodních vztahů Praha), Mgr. Jaroslav Šejvl (Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN v Praze), Vedoucí redakce: kpt. Bc. Petr Procházka (NPC SKPV PČR), Grafické zpracování:
Iva Holbová, Jazyková korektura: Mgr. Michaela Machačová, Vydavatel: Policie České republiky, Národní
protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování, Tisk, předplatné a distribuce: Tiskárna MV, s. p. o.,
Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4, tel. 974 887 314, e-mail: predplatne@tmv.cz, Předplatné a distribuce
do zahraničí: MediaCall, s.r.o., Vídeňská 995/63, 639 00 Brno, tel.: 532 165 165, e-mail: export@mediacall.cz,
www.predplatnedozahranici.cz, Cena jednoho čísla: 80 Kč (vychází 4x ročně), Cena za roční předplatné: 320 Kč
(Cena je uvedena včetně DPH a poštovného), Adresa pro zasílání příspěvků: Policejní prezidium České republiky,
poštovní přihrádka 62/NPC, 170 89 Praha 7, e-mail.: petr.prochazka5@pcr.cz.

Za věcnou správnost příspěvků ručí autor. Příspěvky podléhají recenznímu řízení. Nevyžádané příspěvky
nevracíme. Přetisk či jiná reprodukce obsahu je povolena pouze s písemným souhlasem redakce. Podávání
novinových zásilek povolila: Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, č.j.: 6119/96 ze dne 15. 10. 1996.
Povoleno MK ČR – 7834, ISSN 1211-8834.
Foto na titulní stránce: Tomáš Kratina.
Editor-in-Chief: Petr Procházka, Editors: Jakub Frydrych, Břetislav Brejcha, Miroslav Hrachovec, Martin
Kuchař, Petr Kočí, Karel Lehmert, Martin Látal, Miroslav Nožina, Jaroslav Šejvl, Board of Science: Jiří Straus
(head), Karel Ventura, Michael Roman, Tomáš Páleníček, Marek Blažejovský, Graphic Editor: Iva Holbová,
Text Correction: Michaela Machačová, Publisher: Police of the Czech Republic, National Drug Enforcement
Agency of the Service of Criminal Police & Investigation, Print & Published by: Ministry of Interior Prints,
P. O. Box 10, Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4, Printed quarterly, Overseas Subscription & Distribution:
MediaCall, s. r. o., Vídeňská 995/63, 639 00 Brno, Czech Republic; landline: 532 165 165, email:
export@mediacall.cz, www.predplatnedozahranici.cz. Manuscript Submission: Police Presidium of the
Czech Republic, P. O. Box 62/NPC, 170 89 Prague 7, Czech Republic; e-mail: petr.prochazka5@pcr.cz.
Authors themselves are responsible for factual correctness. All papers are subject to peer review process.
Unsolicited contributions will not be refunded. All rights reserved. No part may be reproduced in any form
without the express written permission of the Editorial Board. Neither the author nor the publisher assumes any
responsibility for the use or misuse of information contained in this magazine.
Distribution allowed by the Czech Post no. 6119/96 (10/15/96), Ministry of Culture Permission no. 7834.
ISSN 1211-8834
1

BULLETIN 4/2018

OBSAH:
SYNTETICKÉ KANABINOIDY A PANDEMICKÁ INTOXIKACE
SYNTHETIC CANNABINOIDS AND THE PANDEMIC INTOXICATION

Martin Kuchař . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

ČERVENÝ FOSFOR – AKTUÁLNÍ VÝVOJ VZHLEDEM
K DOSTUPNOSTI A (NE)LEGÁLNÍMU VYUŽÍTÍ
ROSE FOSFOR – ACTUAL DEVELOPMENT WITH REGARD TO
AVAILABILITY AND (NON)LEGAL USE

Irena Martinovská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

VLIV KONTAMINACE NA ODHAD CENY NEMOVITOSTI
THE EFFECT OF CONTAMINATION ON THE EXCEPTION
OF PROPERTY PRICES

Karel Lehmert, Ondřej Andrlík, Dana Andrlíková . . . .

13

CHEMICKÁ REAKCE – SKRYTÁ HROZBA PŘI PŘEPRAVĚ ČI SKLADOVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK
CHEMICAL REACTION – HIDDEN THREAT CONCERNING
TRANSPORTATION AND STORAGE OF CHEMICAL SUBSTANCES

Lukáš Franěk, Radim Křikava . . . . . . . . . . . . . . .

20

AUTOMATIZACE HLASOVÉ ANALÝZY PRO KRIMINALISTICKÉ ÚČELY
AUTOMATION OF VOICE ANALYSIS FOR CRIMINAL PURPOSES

Radim Kudla, Petr Schwarz, Marek Slavík . . . . . . . .

27

GENEZE DROGOVÝCH KRIZÍ. PŘÍPAD „HIROPONOVÉHO VĚKU“ V JAPONSKU
GENESIS OF DRUG CRISES. THE CASE OF THE „HIROPON
AGE“ IN JAPAN

Miroslav Nožina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

ASIJSKO-TICHOMOŘSKÁ POLICEJNÍ PROTIDROGOVÁ KONFERENCE V TOKIU
ASIA-PACIFIC POLICE ADVANCED CONFERENCE IN THE TOC

Aleš Borovička . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

AKCE PŘEHRADA
ACTION DAM

Lukáš Fajtl, Ondřej Mácha, Vladimír Truxa . . . . . . .

41

NÁVŠTĚVA ZÁSTUPCŮ KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
VE ŠVÝCARSKÉM ST. GALLEN
VISIT OF REPRESENTATIVES OF THE LIBEREC REGION CRAFT
IN SWITZERLAND ST. GALLEN

Pavel Folprecht

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

NELEGÁLNÍ LABORATOŘE – KURZ DRUGS ENFORCEMENT ADMINISTRATION
ILLEGAL LABORATORIES - DRUGS ENFORCEMENT ADMINISTRATION

TomášKratina, Hana Tošnarová . . . . . . . . . . . . . .

49

ZEMŘEL JIŘÍ VACEK – MUŽ, KTERÝ SE ZASLOUŽIL
O VZNIK POREVOLUČNÍCH PROTIDROGOVÝCH
POLICEJNÍCH ÚTVARŮ
OBITUARY OF JIŘÍ VACEK – A MAN WHO WAS RESPONSIBLE
FOR THE DRAWING OF THE RELIABLE ANTI-DRUG POLICE
SERVICE

Redakce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

55

Úvodník
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
z pohledu policejního útvaru, kterému je dáno do vínku vymáhat
právo v oblasti nelegálních drog, slavíme letos na podzim v „osmičkovém“ roce kromě 100 let od vzniku samostatné Československé republiky i jedno jubileum oborové, a to 90 let od vzniku specializované
policejní struktury určené pro mezinárodní boj s drogami. 22. září 1928
totiž vznikla při pražském policejním ředitelství Ústředna pro potírání
nelegálního obchodu omamnými jedy.
V tomto kontextu je zábavné si představit, jak by se asi ctihodní páni
detektivové v buřinkách dívali na soudobou realitu přístupu k psychoaktivním látkám. Dostupnost téměř absolutní, dokonce z klidu domova
si lze v otevřeném či skrytém internetu objednat zásilku téměř jakékoliv
substance, která vám doputuje až ke dveřím Vašeho bytu. Na straně
druhé setrvalý tlak na změnu drogových paradigmat ve prospěch bezbřehé svobody jednotlivce, který nabývá stále absurdnějších forem.
Válka proti drogám neselhala, selhalo odhodlání a vůle společnosti
systémově se bránit typům rizikového chování jednotlivců, které ve
svém důsledku poškozuje vše, na čem jsou země našeho kulturního
okruhu vybudovány. Za nejefektivnější typ intervencí moderních drogových politik bývá označováno tzv. „snižování rizik“, které pracuje
nejen s neodvratností těchto hrozeb pro společnost, ale i s přístupy,
které se odvracejí od cílové abstinence či fakticky naplňované resocializace. Represe prý plodí násilí a zvyšuje doprovodnou kriminalitu.
O tom se vedou spory, ale poněkud se zapomíná na skutečnost, že
represe ze své podstaty vynucuje žádoucí chování jednotlivce, sankce
má svůj generálně preventivní potenciál a konkrétně trestní represe
reguluje ten typ a intenzitu chování, které je považováno za společensky škodlivé natolik, že je nutné je tímto mezním způsobem regulovat.
Nelegální produkce a obchod s nelegálními drogami k tomuto typu
chování jednoznačně patří. Kouzlem nezodpovědných sociálních experimentů všeho druhu je totiž skutečnost, že konečný účet za ně platí
kvalitou svého života generace našich potomků.
Příjemné podzimní čtení, jak doufám, zajímavých témat o drogách
a věcech okolo nich, tentokrát kromě jiných témat i s akcentem na
kolébku pervitinu – japonský metamfetaminový problém v historické
retrospektivě.
brig. gen. Mgr. Jakub Frydrych
ředitel NPC SKPV PČR
Editorial
Dear readers,
from the perspective of the police unit, which is given endowed to
enforce law in the field of illicit drugs, we celebrate this autumn in
the „eighth“ year besides 100 years since the establishment of the
independent Czechoslovak Republic also one jubilee in the field in
the 90 anniversary since the establishment of a specialized police
structure intended for the international fight against drugs. On September 22, 1928, it was founded in Prague the Police Headquarters Central
Office for combating illegal trafficking in narcotic drugs.
In this context, it is fun to imagine, how would the honorable gentlemen detectives in bowler hats were looking at contemporary reality of
access to psychoactive substances. Availability almost absolute, even
from home you can order a shipment in an open or hidden Internet
almost any substance, which will be delivered to the door of your
apartment. On the other side persistent pressure to change drug´s paradigms in favor of boundless freedom of the individual, which becomes more and more absurd forms. The war on drugs did not fail, it
failed the determination and will of society, systemically defend against
the types of risk behavior of individuals, which ultimately harms everything that the countries of our cultural circuit have been built on. The
most effective type of modern drug policy interventions is called as
„risk mitigation“, which works not only with the inevitability of these
threats to society, but also with approaches, which divert from target
abstinence or de facto fulfilled re-socialization. The repression allegedly raises violence and increases accompanying crime. There are conflicts about it, but somewhat forget about the fact, that repression inherently enforces desirable behavior of individuals, the sanction has its
general preventive potential and specifically regulates criminal repression that type and intensity of behavior, which is considered to be
socially harmful so much that it is necessary to regulate it in this
limitative way. Illegal production and trafficking in illicit drugs clearly
belongs to this type of behavior. The spell of irresponsible social experiments of all kinds is the fact that, that final account pay for them the
generation of our descendants with the quality of this life.
Pleasant autumn reading as I hope interesting topics about the drugs
and the things around them, this time, among other topics even with an
accent on the cradle of pervitin – Japanese methamphetamine problem
in historical retrospection.
Brig. Jakub Frydrych, MSc
Director of National Drug HQ
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Abstrakt:
V posledním desetiletí zažívají na evropském trhu rozmach Nové psychoaktivní látky (NPS). Celkové množství látek
monitorovaných EMCDDA narostlo koncem roku 2017 na více než 750. Syntetické kanabinoidy tvoří nejrozsáhlejší
a strukturně nejrozmanitější skupinu látek. Intoxikace syntetickými kanabinoidy nejsou příliš časté, ale vyskytují
se v lokálních pandemiích, které postihnou větší množství osob. Pravidelně jsou takové hromadné intoxikace
zaznamenány v Brooklynu a aktuálně čelí Česká republika první pandemické intoxikaci syntetickými kanabinoidy
v Ostravě. Péči o intoxikované ztěžuje i fakt, že není dostupné žádné specifické antidotum, podobně jako máme
antagonistu opioidních receptorů naloxon.

Úvod
V posledním desetiletí zažívají na celosvětovém
trhu rozmach Nové syntetické drogy (NSD), obecně
známé také jako Nové psychoaktivní substance
(NPS). Jedná se o synteticky připravené látky, které
se snaží o napodobení účinků klasických drog, které
již jsou národními legislativami zařazeny na seznam
látek kontrolovaných zákonem. Jedná se o široké
spektrum látek, které pokrývá všechny známé třídy
klasických drog. NPS jsou podle Rady EU (CD 2005/
/387/JHA) definovány jako omamné a psychotropní
látky v čisté podobě nebo směsi, které nejsou uvedeny v seznamu látek podléhajícím regulaci dle konvencí (United Nations Single Convention on Narcotic
Drugs, 1961, a United Nations Convention on Psychotropic substances, 1971).1
Nové psychoaktivní látky se začaly v Evropě objevovat okolo roku 2009 v kamenných obchodech pod
označením „legal high“. Postupně však v důsledku
legislativních změn napříč EU začali prodejci přecházet nejprve na internetové a dnes také na darknetové
stránky.2,3 Jejich původ lze vysledovat v čínských
případně indických manufakturách. Do Evropy se
NPS dovážejí především leteckou dopravou ve formě
poštovních zásilek, případně lodní dopravou ve větších objemech. V Evropě se poté zpracovávají, balí
a dále prodávají konečným uživatelům.3
Organizace EMCDDA (European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction) pravidelně monitoruje hlášení o výskytu a intoxikacích NPS.2 Koncem
roku 2017 bylo hlášeno více než 750 NPS v mnoha
zemích světa. Data ukazují, že nejzneužívanějšími

látkami jsou syntetické kanabinoidy, syntetické kathinony a fenetylaminy.4 Důležitým faktorem pro charakterizaci nových psychoaktivních látek je fakt, že
většina nebyla zatím testována na zvířatech ani lidech. Uživatelé nemají dostatečné informace o typu
drogy ani jejím dávkování, a proto je užití NPS často
provázeno intoxikacemi a v některých případech
i úmrtím intoxikovného. Patologické stavy mají většinou stejný klinický obraz jako klasické zneužívané
látky.5 Pěkným příkladem jsou syntetické opiáty,
které se váží na opioidní receptory natolik silně, že
aktivní dávky jsou o mnoho řádů nižší než u morfinu.
Takto biologicky aktivní látky jsou však mimo lékařskou praxi mimořádně nebezpečné. O jejich toxicitě
svědčí stovky každodenních fatálních intoxikací registrovaných v USA. Představu si lze udělat i z porovnání toxicity silného opiátu carfentanylu a známé bojové látky VX. Zatímco průměrná letální dávka VX
pro dospělého člověka je okolo 10 mg, carfentanyl
může dospělého člověka usmrtit už v dávce 0,02 mg.
Naštěstí lze nežádoucí účinky působení opiátů zvrátit
účinným antidotem – naloxonem nebo naltrexonem,
což jsou antagonisté opioidních receptorů.6,7 Druhým
příkladem je nejvíce rozšířená skupina NPS – syntetické kanabinoidy, kterých bylo od roku 2008 prostřednictvím včasného varování (EWS, EMCDDA)
hlášeno 168 typů.3
Endokanabinoidní systém a kanabinoidy
Kanabinoidy jsou látky, jež ovlivňují endokanabinoidní systém, který má zásadní roli ve vývoji
nervového systému, neuronální plasticitě a biologické
3

Recenzovaný přehledový článek

BULLETIN 4/2018

Literatura:
1. Kuchař, M. Nové psychoaktivní látky. In Klinická adiktologie, 1.st ed.; Kalina, K., Ed.; Grada Publishing: Praha,
2015; pp 84–97.
2. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction Drugs and Darknet: Perspectives for enforcement,
research and policy; EMCDDA Europol: 2017.
3. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction Evropská zpráva o drogách; EMCDDA: 2017.
4. Orsolini, L.; Papanti, D.; Vecchiotti, R.; Valchera, A.; Corkery, J.; Schifano, F. Novel Psychoactive Substances.
Eur. Psychiatry 2016, 33, S59–S60.
5. Araújo, A. M.; Valente, M. J.; Carvalho, M.; Dias da Silva, D.; Gaspar, H.; Carvalho, F.; de Lourdes Bastos, M.;
Guedes de Pinho, P. Raising Awareness of New Psychoactive Substances: Chemical Analysis and in Vitro
Toxicity Screening of ‘Legal High’ Packages Containing Synthetic Cathinones. Arch. Toxicol. 2015, 89 (5),
757–771.
6. Peter, J.; Sudarsan, T.; Moran, J. Clinical Features of Organophosphate Poisoning: A Review of Different
Classification Systems and Approaches. Indian J. Crit. Care Med. 2014, 18 (11), 735–746.
7. Expert commitee on Drug Dependence (WHO). Carfentanil: Critical Review Report; Geneva, 2017.
8. Russo, E. B. Beyond Cannabis: Plants and the Endocannabinoid System. Trends Pharmacol. Sci. 2016, 37 (7),
594–605.
9. Lu, H.-C.; Mackie, K. An Introduction to the Endogenous Cannabinoid System. Biol. Psychiatry 2016, 79 (7),
516–525.
10. Auwärter;, V.; Dargan;, P. I.; Wood, D. M., Chapter 13: Synthetic Cannabinoid Receptor Agonists. In Novel
Psychoactive substances: Classification, Pharmacology and Toxicology, 1.st ed.; Elsevier: 2013; pp 317-343.
11. Fišar, Z. Kanabinoidy a Duševní Poruchy. Česká a Slov. Psychiatr. 2008, 104 (6), 297–307.
12. Pamánková P.; Kuchař, M. Analýza a využití konopí v medicíně. Drugs Forensics Bull. 2016, 2, 29–39.
13. Kalina, K.; et al, Konopné drogy. In Drogy a drogové závislosti 1: mezioborový přístup, 1 ed.; Úřad vlády České
republiky: 2003; pp 174-178.
14. Weaver, M. F.; Hopper, J. A.; Gunderson, E. W. Designer Drugs 2015: Assessment and Management. Addict. Sci.
Clin. Pract. 2015, 10 (1), 8.
15. Liechti, M. Novel Psychoactive Substances (Designer Drugs): Overview and Pharmacology of Modulators
of Monoamine Signaling. Swiss Med. Wkly. 2015, 145, w14043.
16. ElSohly, M. A.; Gul, W.; Wanas, A. S.; Radwan, M. M., Synthetic cannabinoids: Analysis and metabolites. Life
Sci. 2014, 97 (1), 78-90.
17. Poplawska, M.; Blazewicz, A.; Kaminski, K.; Bednarek, E.; Fijalek, Z.; Kozerski, L., Application of highperformance liquid chromatography with charged aerosol detection (LC-CAD) for unified quantification of synthetic
cannabinoids in herbal blends and comparison with quantitative NMR results. Forensic Toxicol. 2018, 36 (1),
122-140.
18. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Perspective on Drugs, Synthetic cannabinoids in
Europe; Luxembourg, 2017.
19. Adamowicz, P., Fatal intoxication with synthetic cannabinoid MDMB-CHMICA. Forensic Sci Int 2016, 261,
e5-10.
20. Overdoses From ‘Dangerous Batch’ of K2 Grows to 56 in Brooklyn. The New York Times https://www.nytimes.
com/2018/05/22/nyregion/brooklyn-synthetic-marijuana-overdose.html (accessed 18. 10. 2018).
21. Tisková zpráva Policie ČR. http://www.policie.cz/clanek/intoxikace-728122.aspx (accessed 18. 10. 2018).

Ing. Martin Kuchař, Ph.D., email: martin.kuchar@vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6
Keywords:
NPS; synthetic cannabinoids; cannabinoids system; intoxication
Abstract:
There has been a rapid increase of New Psychoactive substances (NPS) in the European market over the last decade.
The total amount of substances monitored by the EMCDDA has grown to more than 750 in the end of 2017. Synthetic
cannabinoids are the most extensive and structurally diverse group of substances. The Intoxication of synthetic
cannabinoids is not very common, but occurs in local pandemics that affect more people. Repeatedly such mass
intoxication is recorded in Brooklyn. The Czech Republic is currently facing the first pandemic intoxication with
synthetic cannabinoids in the city of Ostrava. Health care for the intoxicated is also reinforced by the fact that
no specific antidote is available similar to that of opioid receptor antagonists of naloxone.
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Abstrakt:
Červený fosfor je v České republice považován za klíčovou chemikálii vzhledem k jeho častému zneužívání k nelegální
výrobě metamfetaminu. Jeho dostupnost není v mnoha zemích Evropského společenství nikterak omezena, což umožňuje jeho snadný a nekontrolovaný přísun do nelegálních drogových laboratoří. Je nezbytné zamyslet se a přistoupit
k účinným legislativním změnám, které by tomuto trendu zamezily.

Úvod
O tom, že červený fosfor lze považovat za chemickou látku nezbytnou při výrobě metamfetaminu, známého jako „Pervitin, tzv. „českou cestou“,
lépe řečeno „tzv. Ogatovou syntézou (Ogata´s synthesis)“1, neboli redukcí efedrinu za použití červeného fosforu a jódu, není třeba polemizovat či se blíže zmiňovat. Podrobné informace o charakteristice,
vlastnostech, způsobu výroby, možnostech legálního i nelegálního využití červeného fosforu, jako
jedné z více modifikací fosforu, byly publikovány

v Bulletinu Národní protidrogové centrály v čísle 3/
/2015.2
Tento článek se na téma červeného fosforu zaměřuje z hlediska současného vývoje, pokud jde o jeho
dostupnost pro legální a nelegální využití, z národní,
resp. evropské perspektivy.
Přetrvávajícímu prvenství metamfetaminu na žebříčku nejzneužívanějších drog v České republice
a počtu zajištěných nelegálních metamfetaminových laboratoří odpovídá i celková spotřeba červeného fosforu.

Obr. 1 – Vývoj počtu odhalených nelegálních laboratoří
na výrobu metamfetaminu od roku 2000 (Zdroj: NPC)

Od počátku roku 2014 je v účinností zák. č. 272/
/2013 Sb., o prekurzorech drog3, který nařízením
vlády České republiky4 kategorizuje červený fosfor
8

jako tzv. výchozí a pomocnou látku pro výrobu drog
a který umožňuje jeho spotřebu sledovat. Za dobu
monitoringu oficiálního prodeje červeného fosforu,
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Abstract:
In the Czech Republic, Red Phosphorus is considered to be a key chemical due to its frequent abuse for illegal
methamphetamine production. Unfortunately, the availability of Red Phosphorus is not regulated in many countries
of the European Union, which allows its easy and uncontrolled flow to drug laboratories. It is necessary to reflect on
and proceed to effective legislative changes that would prevent this trend.
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Abstrakt:
Základním nedostatkem problematiky je absence všeobecného povědomí o riziku a nedostatečná právní regulace.
Přestože ve světě existují hygienické limity a standardní postupy pro dekontaminace staveb i vybavení, v ČR se tímto
problémem prozatím nikdo systematicky nezabývá. Dle aktuálně platné legislativy spadá předmětná problematika
do gesce Hygienické služby Ministerstva zdravotnictví ČR jakožto „hygiena komunální“. A přestože vztah mezi
ilegální výrobou psychoaktivních látek a neuzavřenou řadou poruch a chorob lidského zdraví byl v minulosti již
nesčetněkrát prokázán, doposud neexistuje reálně uchopitelná metodika, a stran formálních institucí ani ochota danou
situaci řešit. Díky několika málo precizně zacíleným projektům však stoupá informovanost laické veřejnosti, která
se na rozdíl od minulosti o chemickou kontaminaci svých nemovitostí začíná aktivně zajímat a v případě pozitivních
nálezů ji aktivně řešit. Z celospolečenského hlediska je tak objektivně žádoucí se danou problematikou zabývat, nalézt,
eventuálně vytvořit patřičná praktická a legislativní řešení, a cestou odpovědných je následně převést do rutinní praxe.

Počet odhalených nelegálních laboratoří metamfetaminu, u nás známého spíše jako pervitin, dle statistik1 v posledních letech klesá. Úroveň rizika ale paradoxně stoupá, neboť se zvětšuje jejich produkční
objem, stoupá mobilita i investice do pokročilých
technologií, které mimo jiné zakrývají jejich typický
„chemický zápach“. To, dle zvoleného řešení, buď
kontaminuje větší území rozptylem ve větších výškách, anebo samotný „hermeticky“ uzavřený prostor,
kde k takové výrobě dochází. Až neuvěřitelnou závažnost řešené problematiky si úvodem uvědomíme
již pouhým pohledem na statistiky výročních zpráv
Národní protidrogové centrály SKPV PČR (NPC),
podle kterých je u nás každý rok v dlouhodobém průměru odhaleno cca 250 nelegálních laboratoří. To ale
kvalifikovaným odhadem tvoří pouhých 5 až 10 %
skutečného stavu (vysoká míra latence) a na místě je
tak spíše uvažovat až o škodlivém provozu 1.250 až
2.500 ilegálních laboratoří ročně.
Základním nedostatkem je absence všeobecného
povědomí o riziku a jeho nedostatečná právní regulace. Přestože ve světě existují hygienické limity
a standardní postupy pro dekontaminace staveb i vybavení, v ČR se tímto problémem prozatím nikdo
systematicky nezabývá. Dle aktuálně platné legislativy spadá předmětná problematika v bytových cel-

1

cích do gesce Hygienické služby Ministerstva zdravotnictví ČR jakožto „hygiena komunální“, v případě
sekundární kontaminace, např. školských zařízení pak
do problematiky „hygieny dětí a mládeže“. A přestože
vztah mezi ilegální výrobou psychoaktivních látek
a neuzavřenou řadou poruch a chorob lidského zdraví
byl v minulosti již nesčetněkrát prokázán, doposud
neexistuje reálně uchopitelná metodika, a stran formálních institucí ani ochota danou situaci jakkoliv
řešit.
Teoretická právní postižitelnost
Přestože se tak v současné veřejnoprávní rovině
neděje, měla by být dosavadní bezohledná praxe
vlastníků či jinak oprávněných osob spočívající v prodeji anebo dalším pronajímání chemicky či biologicky (např. v případě ilegálních pěstíren konopí)
kontaminovaných prostor nic netušícím třetím osobám postižitelná. Úplná volnost vlastníka s věcmi nakládat až do jejich úplného zničení, v římském právu
označovaná jako ius abutendi, je všeobecně překonaná. Veškeré soudobé moderní i tradiční právní
systémy si plně uvědomují, že s vlastnictvím jsou
vázána nejenom práva, ale i jim přiměřené povinnosti. Vyjdeme-li z článku 11 odst. 3 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod

výroční zprávy NPC 2012-16.
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Shrnutí:
Zakoupení nemovitosti neznámé historie může
snadno vést k následkům na zdraví, neboť i po dlouhé
době (zde 7 let) vykazuje stavba významnou úroveň
kontaminace metamfetaminem. Zajímavá je zejména
mobilita kontaminace uvnitř profilu zdi horizontálně
i vertikálně prostřednictvím vzlínání vody a difuzí
vodních par. V zastání a pomoc však u státních úřadů
(zde zejména u hygienické stanice) však nelze doufat,
neboť neexistuje precedent.
Případová studie č. 4 – Kontaminace automobilů
Osobní automobily, zadržené při realizaci závažné
trestné činnosti, byly podrobeny kontaminačními
screeningu a následnému mapování kontaminace
s ohledem na podezření výskytu možných reziduálních stop metamfetaminu. Pracovníci Odběrové labo-
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ratoře CBRNe – VAKOS XT provedli v interiérech
vozidel kvalifikovaný kontaminační screening. Zachytili zde rozsáhlé kontaminační obrazce odpovídající jak užívání metamfetaminu přímo v interiéru
vozidla, přítomnosti osob kontaminovaných výrobou
i nakládáním s metamfetaminem a konečně i profil
samotné distribuce baleného pervitinu. Kontaminační
obrazce ve vozidlech byly dostatečně rozsáhlé na to,
aby při pobytu ve vozidlech a používání klimatizace
mohlo dojít k ovlivnění zdravotního stavu osádky
a zejména k pozitivní reakci při případném testu
na přítomnost psychoaktivních látek.
Co říci závěrem? Přestože aktuální legislativa popisovanou problematiku ilegální (post)produkce psychoaktivních látek nepokrývá a ochota odpovědných
institucí vydat se po nových a neprobádaných cestách
je na bodu mrazu, zasaženým nezbývá než se o to
alespoň pokusit!

Poděkování
Práce byla podpořena projektem bezpečnostního výzkumu MV VH20182019031 „Omezení zdravotních
následků v místech nelegální výroby narkotik“.
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Abstract:
Basic defect of discussed topic is absence of general awarness about the risk of methamphetamine contamination
and its regulation. Limits and standards for decontamination of property exist in various countries in the world,
but nobody is interested in the Czech Republic. According to legislation in force the Health Service is responsible
for within the municipal hygiene. And although association between health impacts and illicit narcotic production
has been proved all in the world, there is no interest of the Czech public authorities to solve the problem. Increasing
willingness of residents affected by illicit methamphetamine production in neighbourhood to look after their health
or just precautionary interested in the risks convicts authorities of existence of society-wide request for solution of the
discussed health problem.
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Abstrakt:
Rizikem chemických látek zajištěných v nelegální laboratoři nejsou pouze látky samotné, ale také jejich vzájemné
chemické reakce. Nevhodný transport, nevhodné skladování, použití nevhodných skladovacích nádob, to vše může mít
fatální následky. Tímto příspěvkem bychom chtěli upozornit na problematiku transportu a skladování látek, zajištěných
v nelegálních laboratořích na výrobu OPL, zejména metamfetaminu. V článku uvádíme přehled nejčastějších chemických reakcí mezi zmiňovanými látkami a dále příklady následků těchto reakcí z praxe.

Úvod
Při zajišťování nelegálních laboratoří na výrobu
OPL přichází zasahující personál do kontaktu s celou
řadou chemických látek. V minulých letech byla
v tomto periodiku věnována řada článků problematice
vlivu těchto látek na lidské zdraví a životní prostředí.
Předpokládáme, že vážení čtenáři již tato rizika nepodceňují a při manipulaci s těmito látkami udržují
maximální obezřetnost a používají ochranné pomůcky (rukavice, obličejové masky, ochranné obleky
atd.). Tato obezřetnost musí být tím vyšší, čím je zajišťovaná laboratoř rozsáhlejší.
V našem příspěvku bychom chtěli upozornit na
další úskalí při manipulaci se zajištěnými látkami,
které si laik nemusí ihned uvědomit.
Chemické látky lze rozdělit dle jejich vlastností do
několika základních skupin, přičemž se budeme věnovat látkám nejčastěji zajišťovaným na místech
činu. Jedná se o skupiny kyselin, zásad, oxidačních/
/redukčních činidel a hořlavin. Vzájemným smísením
určitých skupin může dojít k nekontrolovatelné
reakci, jejímž výsledkem může být vývin velkého
množství tepla, nebezpečných látek nebo plynů.
Chemické reakce
Mezi nejzákladnější reakce mezi látkami využívanými při výrobě metamfetaminu metodou „Česká
cesta“ patří neutralizace, hoření a koroze.
Neutralizace, je zjednodušeně reakce kyseliny a zásady za vzniku vody a soli příslušné kyseliny za vývoje tepla, které je tím vyšší, čím jsou roztoky při
reakci koncentrovanější.
20

Hoření je redoxní exotermní reakce, tedy probíhající za vývoje světla a tepla. Hoření vzniká a probíhá
za určitých podmínek. Pro jeho průběh je zapotřebí
přítomnost hořlaviny, oxidačního prostředku a zdroje
iniciace.
Redoxní (oxidačně-redukční) reakce jsou chemické
reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů.
Každá redoxní reakce je tvořena dvěma poloreakcemi, které probíhají současně. Tyto dvě poloreakce jsou oxidace a redukce. Při oxidaci se oxidační
číslo atomu zvyšuje, atom tedy ztrácí elektrony, při
redukci se oxidační číslo snižuje, atom tedy elektrony
přijímá.
Koroze je samovolné postupné rozrušení kovů či
nekovových anorganických i organických materiálů
(např. plastů) vlivem chemické nebo elektrochemické
reakce s okolním prostředím.
K zamezení vzniku výše uvedených reakcí je zapotřebí dodržovat řadu pravidel, mezi něž patří oddělené skladování kyselin a zásad, oddělené skladování oxidačních látek a hořlavin, skladování látek
v materiálech k nim netečných apod.
Zacházení s nebezpečnými látkami
Obecná pravidla pro společné skladování chemikálií řeší např. doporučovaná německá norma
TRGS 510. Z důvodu bezpečnosti musí být každá
nebezpečná chemická látka nebo směs, která je uvedena na trh, charakterizována bezpečnostním listem,
jehož forma je dána předpisem Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
Bezpečnostní list obsahuje soubor informací (bezpeč-
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Jaké škody mohou napáchat žíravé látky či energetické materiály (formou výbuchu) na lidském zdraví,
je zachyceno na následujících obrázcích č. 7 a 8.

Obr. 7 – Devastační účinky výbuchu (Zdroj: Archiv autora)

Obr. 8 – Účinky žíraviny na lidskou tkáň
(Zdroj: Archiv autora)

Závěr
Závěrem lze konstatovat, že dlouhodobé skladování výše zmiňovaných chemických látek a jejich
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směsí významně zvyšuje riziko degradace použitých
obalových prostředků a může tak dojít k jejich úniku
do volného prostoru. Toto může mít za následek jejich vzájemnou prudkou reakci mající devastující vliv
na okolní materiál (např. rozleptání ostatních skladovaných předmětů, samovznícení, požár a při nahromadění par organických rozpouštědel za určitých
okolností také výbuch).
Dále je nutné upozornit na skutečnost, že manipulace s takto narušenými skladovými položkami je
rovněž potenciálně nebezpečná. Hrozí respirační
intoxikace, poleptání pokožky a sliznic, popálení,
nevratné poškození zraku, mechanická destrukce těla
či jeho částí vlivem výbuchu. Nelze rovněž opomenout potenciálně velké škody na majetku a životním
prostředí.
Vzhledem k výše popsaným případům nelze naprosto zamezit nežádoucím interakcím těchto látek.
Z tohoto důvodu je zcela na místě otevřít diskuzi,
zda by nebylo vhodnější tyto nebezpečné chemikálie
okamžitě likvidovat a zachovávat pouze jejich malé
reprezentativní vzorky. Je totiž významný rozdíl,
jestliže za nepříznivých okolností dojde například
k vznícení hořlavých látek, kterých bude mnohonásobně méně, než je v současném systému zajišťování důkazních materiálů běžné. Například z plastového barelu o objemu 50 l by bylo možné odebrat
ke zkoumání pouhý vzorek 100 ml hořlavé kapaliny
a zbytek z bezpečnostních důvodů rovnou zlikvidovat
ve spalovnách. Výsledky analýz tohoto materiálu pak
bude přirozeně možné přepočítat na původní objem.
Takovéto postupy by byly ošetřeny vhodnou metodikou, s ohledem na správnou laboratorní praxi a s ohledem na řádné a procesně správné zadokumentování
stavu na místě.
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Abstract:
Chemical substances seized in illicit laboratories represent considerable risks not only themselves, but also their
mutual chemical reactions. Improper transportation, poor storage, using of wrong storage containers they all may
lead to fatal consequences. We would like to draw attention to this issue of transportation and storage of substances
seized in illicit laboratories producing NPS, especially methamphetamine. In this article we provide an overview of the
most common chemical reactions among mentioned substances and examples of consequences of these reactions
as known from our practice.
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Abstrakt:
Článek popisuje, jakým způsobem může automatizace hlasové analýzy napomáhat kriminalistické praxi a vyšetřování.
Součástí článku je stručné technické představení softwaru pro analýzu obsahu nahrávek, srovnání systému pro detekci
klíčových slov a přepis řeči na text, popis specifik při práci s nimi a ukázka možného zpracování dat.

Úvod
Řečové technologie dnes umožňují automaticky
analyzovat obsah promluvy. Konkrétně se jedná
o systém, který detekuje jazyk promluvy a následně
fonémově vyhledává klíčová slova a přepisuje celé
audio nahrávky do textové podoby. Mimo tyto základní úlohy dnes řečové technologie extrahují i informace o počtu mluvčích v nahrávce, jejich pohlaví či
přibližný věk. Bezpečností složky pracující s legálními telefonními odposlechy mohou využívat tyto
technologie k rychlejší orientaci v množství audio
nahrávek, které zpracovávají. Co do obsahu a kontextu audio nahrávek lze tedy přesně definovat takové
parametry, které vedou k přednostnímu poslechu zájmové nahrávky odpovědným analytikem. Tento článek se soustředí právě na takové využití automatické
hlasové analýzy.
Různé přístupy k analýze obsahu nahrávek
Systémy pro detekci klíčových slov v telefonátu
a přepis řeči na text jsou komplementární. Oba analyzují obsah promluvy. Technologie pro detekci klíčových slov či frází (keyword spotting) vrací na výstupu výskyty slov či zájmových frází, které si uživatel předem vložil do seznamu. Zde je hledáno
přímo v řečových segmentech audia bez použití textového zápisu. Při změně zadání pro systém detekce
klíčových slov, například doplněním nového zájmového slova, je nutno znovu zpracovat celý set audií.
Naopak přepis řeči na text (speech-to-text nebo
speech transcription) konvertuje řeč na text s možností
zaznamenání variant, pokud si technologie „není jistá“. Textový zápis promluvy je možno archivovat
a případně kdykoliv zpětně dohledat informace z nahrávek pomocí textové analytiky.
Práce s detekcí klíčových slov
Pojďme se podívat na technické detaily jednotli-

vých přístupů. Systém pro detekci klíčových slov je
založený na fonémovém vyhledávání.1 Definované
slovo je tedy automaticky přepsáno do fonémového
zápisu a tato kombinace fonémů je hledána v data
setu. Neexistuje tedy omezení slovníku, vyhledáváno
může být jakékoliv slovo či fráze, jejichž výslovnost
lze popsat fonetickou abecedou2 daného jazykového
modelu. Tímto se detekce klíčových slov liší od přepisu řeči na text, který je omezen slovníkem. To znamená, že slova, která systém nezná v rámci svého
slovníku, nedokáže správně rozpoznat.
Detekce klíčových slov je vhodná pro aktivní vyhledávání v audio nahrávkách. Analytik tedy musí
dopředu vědět slova nebo fráze, která v nahrávkách
hledá. Naopak přepis řeči na text v kombinaci s textovou analytikou je systém vhodný i pro analytiky,
kteří nemají dopřednou informaci o tom, co v nahrávkách hledat, nebo u kterých dochází často k opětovnému zpracování stejných dat s jiným požadavkem na
vyhledávání.

Obrázek 1 – Vizualizace detekce klíčového slova - snímek
z programu Phonexia Browser (Zdroj: Phonexia s. r. o.)

Software pro detekci klíčových slov lze využívat
efektivně při dodržování základních pravidel. Důležité je, aby hledaný výraz nebyl příliš krátký. V takovém případě systém detekuje výskyt výrazu i ve slovech, kde vystupuje například jako kořen slova. Hledaný výraz „pasti“ bude kupříkladu nalezen i ve slově
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Hlavním přínosem systému je úspora času a efektivnější zaměření úsilí při analýze většího množství
audio nahrávek. Díky možnosti kombinovat technologie do různých workflow lze přesně definovat
parametry zájmových nahrávek, které jsou určeny
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k přednostnímu poslechu. Důležitou nadstavbou nad
systémem složeným z řečových technologií bývá
textová analytika. Ta umožňuje získat ještě hlubší
poznatky z obsahu nahrávek a rychle je opakovaně
analyzovat v případě potřeby.

Literatura:
1. Szőke I., Schwarz P., Burget L., Fapšo M., Karafiát M., Černocký J., a Matějka P., „Comparison of Keyword
Spotting Approaches for Informal Continuous Speech“ v Interspeech'2005 - Eurospeech - 9th European Conference
on Speech Communication and Technology. Lisabon, 2005, s. 633-636. ISSN 1018-4074. Dostupné také
z: http://www.fit.vutbr.cz/~szoke/papers/eurospeech_2005.pdf.
2. Wikipedia – Phonetic Transcription – https://en.wikipedia.org/wiki/Phonetic_transcription.
3. Karafiát M., Veselý K., Szőke I., Burget L., Grézl F., Hannemann M. a Černocký J. „BUT ASR System for BABEL
Surprise Evaluation 2014“ v Proceedings of 2014 Spoken Language Technology Workshop. South Lakeahoe,
Nevada: IEEE Signal Processing Society, 2014, s. 501-506. ISBN 978-1-4799-7129-9. Dostupné také
z: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2014/karafiat_slt2014_0000501.pdf.
4. Hakkani-Tur D., Bechet F., Riccardi G., Tur G., „Beyond ASR 1-best: Using word confusion networks in spoken
language understanding“ – http://lia.univ-avignon.fr/chercheurs/bechet/publifred/FB_2006_CSL.pdf.
5. Wikipedia – Signal-to-noise Ratio – https://en.wikipedia.org/wiki/Signal-to-noise_ratio.
6. Slavík M., Kudla R., Schwarz P., „Využití řečových technologií pro rozpoznání řečníka pro kriminalistické účely“,
Drugs & Forensics Bulletin Národní Protidrogové Centrály, Policie České Republiky, 2/2018, str. 27.

* Corresponding author:
Ing. Radim Kudla, radim.kudla@phonexia.com
Phonexia s. r. o., Chaloupkova 3002/1a, 612 00 Brno
Keywords:
Voice analysis; speech technologies; software; voice; automation; legal interception; audio recordings
Abstract:
This article describes how automation of voice analysis may assist to criminal investigation. The article contains
a brief introduction to voice analysis software, comparison of keyword spotting and speech to text systems, description
of the specifics when working with them, and example of possible data processing.

31

Recenzovaný přehledový článek

BULLETIN 4/2018

GENEZE DROGOVÝCH KRIZÍ
PŘÍPAD „HIROPONOVÉHO VĚKU“ V JAPONSKU
MIROSLAV NOŽINA
The Institute of International Relations Prague, Czech Republic
Klíčová slova:
Japonsko; drogová krize; drogová epidemie; obchod s drogami; metamfetamin; hiropon; protidrogová kampaň
Abstrakt:
Příspěvek rozebírá genezi metamfetaminové krize, která postihla Japonsko na konci 40. a v 50. letech minulého století.
Termín “ krize“ je vzhledem k zaměření na širší sociální konotace problému upřednostněn před termínem „epidemie“,
který evokuje užší, medicinální vnímání problému. Článek analyzuje inkubační fázi problému, kdy byl hiropon (stimulancia amfetaminového typu) za 2. světové války distribuován japonským pracovníkům a vojákům a další poválečnou fázi expanze zneužívání hiroponu. Ve vrcholné fázi krize okusily metamfetamin a další stimulační drogy dva
milióny Japonců. Zavedení komplexních protidrogových opatření v polovině 50. let, včetně změn legislativy, energického prosazování práva, veřejné protidrogové kampaně, veřejné kontroly a léčby toxikomanů způsobily, že zneužívání
hiroponu bylo již v roce 1957 výrazně zredukováno, ovšem další krize následovaly v 70. a v polovině 90. let.

Úvodem
Metamfetamin je dnes nejrozšířenější syntetickou
stimulační drogou na světě.1 Ve značných množstvích
je nezákonně obchodován a konzumován ve východní a jihovýchodní Asii, Severní Americe, a Oceánii,
na Středním východě, ve střední Evropě a Skandinávii, v jižní a západní Africe.2 V mnoha zemích a regionech se jedná o relativně nový fenomén, ovšem
některé z nich čelily vlnám zneužívání metamfetaminu už v minulosti. To je i případ Japonska, kde
krátce po 2. světové válce propukla mohutná metamfetaminová krize. Tato krize hluboce ovlivnila nejen
zdravotní sféru v Japonsku, ale měla silný vliv i na
poválečný rozvoj japonského kriminálního podsvětí
a celé společnosti. Japonské administrativě se ji podařilo eliminovat až po vytvoření rozsáhle koncipovaného protidrogového programu. Důvody vzniku,
průběh a způsob eliminace metamfetaminové krize
v Japonsku poskytují řadu poučení i pro současnost.
Jak ve své studii argumentují Golub, Johnson
a Dunlap, při užívání drog jde často o podstatně více,
nežli jen o přípravu a konzumaci chemických látek
kvůli dosažení určitého fyzického či psychického
stavu. Užívání drog je třeba analyzovat v jeho kulturním a sociálním kontextu – v rámci sociálních aktivit
konzumentů, společenských mýtů, subkultur a alternativních směrů, dostupnosti a kriminálních ekonomik, stavu existujících restriktivních režimů apod.
V souvislosti s tímto konceptem Golub a jeho spolupracovníci rovněž preferují termín drug era (drogové
období/éra) před často užívaným termínem drug epidemy (drogová epidemie), který má úzce medicinální
konotace, nepostihuje drogový problém v celém jeho
rozsahu a zatlačuje do pozadí šířeji koncipované
protidrogové strategie.3 I když při analýze drogového
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problému v Japonsku využívám teoretický koncept
předložený těmito autory, dávám v tomto případě
před termínem drug era přednost termínu „drogová
krize“, který podle mého mínění vhodně vystihuje
drogovou situaci ohrožující zdraví, životy, majetek,
životní prostředí a bezpečnost obyvatel Japonska
40. a 50. let.
Evoluci drogových období/krizí je možné podle
Goluba a spol. rozdělit do čtyř fází: na inkubační fázi
(incubation phase), kdy se droga stává dostupnou,
objevuje se její užívání ve specifických sociálních
kontextech a toto užívání nemá ještě silnější negativní
sociální konotace; na fázi expanze (expansion phase),
kdy se droga šíří mezi populací a sociální problémy
spojené s jejím užíváním se prohlubují, narůstá drogová kriminalita, existující legislativa a její prosazování jsou nedostatečné; vrcholnou fázi (plateau
phase) kdy je užívání drogy široce rozšířeno a spojeno s vážnými sociálními problémy; a fázi poklesu
(decline phase), kdy se popularita a rozsah užívání
drogy snižuje, jsou vůči ní zavedeny a prosazovány
nové restriktivní režimy. Její užívání díky některým
toxikomanům „staré“ generace pokračuje s nízkou
intenzitou.4
Všechny tyto čtyři fáze je možné identifikovat
i v případě metamfetaminové krize v Japonsku. V jednotlivých fázích se pak dále zaměřuji na otázky dostupnosti drog, veřejných drogových diskurzů a rozvoje a efektivity protidrogových režimů. Vycházím
přitom z Johnstonova konceptu, podle něhož musí
pro rozsáhlé šíření zneužívání drog existovat pět základních předpokladů: povědomí o existenci dané
drogy a jejím psychoaktivním potenciálu; dostupnost
drogy; motivace k užití drogy; přesvědčení, že negativní efekty nebo cena drogy nepřevažují nad očeká-
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Abstract:
This article examines the genesis of the methamphetamine abuse crisis which hit Japan at the end of the 1940s and in
the 1950s. Preferring the term “crisis” to the term “epidemic”, the article analyses the incubation phase of the
problem when hiropon (an amphetamine type of stimulant drug) was given to Japanese workers and soldiers to
support war efforts during World War II, and the further expansion phase of hiropon abuse. In the plateau phase over
two million Japanese experienced the use of methamphetamine and other stimulant drugs. The introduction of
a comprehensive anti-drug package in the mid-1950s, including a legal crackdown on trafficking, a publicity campaign, public control and treatment for users, resulted in the abuse had been considerably eradicated by 1957 but
followed by the crises in the 1970s and the mid-1990 s.
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Abstrakt:
Článek popisuje účast zástupce Policie České republiky na 23. asijsko-tichomořské policejní protidrogové konferenci
v Tokiu. Připomíná některé typické rysy situace v oblasti nelegálního obchodu s drogami v regionu, zejména pak
specifické postavení metamfetaminu.

Úvod:
Již počtvrté se v tomto roce dostalo Policii České
republiky, potažmo Národní protidrogové centrále služby kriminální policie a vyšetřování, té pocty, že se její
zástupce zúčastnil Asijsko-tichomořské policejní protidrogové konference v Tokiu. Konferenci pořádá japonská policie každoročně se zaměřením na aktuální problémy ve sféře vymáhání práva u mezinárodní drogové
kriminality v oblasti východní Asie a Tichomoří. Pozvání České republice bylo nepochybně motivováno
dobrými zkušenostmi s předchozí bilaterální spoluprací
s japonskými orgány vymáhajícími právo při vyšetřování drogové trestné činnosti. Český zástupce na této
konferenci tak mohl navázat na úspěšná vystoupení
s českými prezentacemi na předchozích konferencích.
23. asijsko-tichomořské policejní protidrogové konference (ADEC 23 23rd Asian-Pacific Drug Enforcement
Conference) se v roce 2018 zúčastnili představitelé Národní policejní agentury Japonska (NPA) a zejména její
divize drog a střelných zbraní, představitelé Japonské
celní správy a zejména jejího mezinárodního operativního úřadu, zúčastněné delegace orgánů vymáhajících
právo z následujících zemí: Austrálie, Belgie, Brunej,
Česká republika, Čína, Čína autonomní území Hongkong, Čína autonomní území Macao, Filipíny, Indie,
Indonésie, Írán, Jižní Afrika, Kambodža, Kanada, Keňa,
Laos, Malajsie, Myanmar, Německo, Nigérie, Republika
Korea, Rumunsko, Rusko, Singapur, Spojené arabské
emiráty, Spojené státy americké, Srí Lanka, Španělsko,
Thajsko, Vietnam, a představitelé těchto mezinárodních
organizací: Středoasijské regionální informační a koordinační centrum pro boj proti nelegálnímu obchodování
s omamnými a psychotropními látkami a jejich prekurzory (CARICC Central Asian Regional Information and
Coordination Center for Combating Illicit Trafficking of
Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and their Precursors), Evropský policejní úřad (EUROPOL European
Police Office), Mezinárodní organizace kriminální policie (INTERPOL International Criminal Police Organization) a Úřad Spojených národů pro drogy a kriminalitu
(UNODC United Nations Office on Drugs and Crime).
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Konference proběhla v kongresovém centru Mita
Kaigisho v Minato v Tokiu.
V roce 2018 pořadatelé stanovili dvě hlavní témata
konference: 1. Regionální a mezinárodní spolupráce při
řešení nelegálního obchodu s drogami; 2. Globální protiopatření vůči objevujícím se trendům v nelegální výrobě
drog. V diskusi k těmto tématům vystoupili představitelé
Japonska, UNODC, Austrálie, Nového Zélandu, Malajsie, Filipín, Thajska, Peru, Íránu, Spojených arabských
emirátů, Nigérie, Keni, Hongkongu, Republiky Korea,
Singapuru, Německa, Europolu, Myanmaru, Interpolu,
České republiky a Spojených států. Český příspěvek
byl zaměřen ryze prakticky. Zabýval se výkladem o typických rysech drogové trestné činnosti vietnamských
zločineckých skupin v ČR zabývajících se nelegálním
obchodem s metamfetaminem. Ony typické rysy byly
demonstrovány na případové studii trestní věci vyšetřované Národní protidrogovou centrálou. Případ měl dosah
do Polska, Německa a Austrálie. Český text prezentace
je k dispozici na zdejším útvaru. V diskusi k prezentaci,
ačkoliv byla předposlední v pořadí, přesto vystoupili dva
delegáti. Česká republika dále dala delegátům konference tak zvanou zprávu za zemi. Ta stručně popisuje hlavní
trendy v drogové oblasti v roce 2017 v České republice.
Prezentace těch delegací a zprávy za zemi od delegací,
které je odevzdaly pořadatelům, jsou na pevném disku
k dispozici u Národní protidrogové centrály.
Z diskusních příspěvků jsem vybral některá fakta,
která výstižně charakterizují situaci v regionu a mohou
mít význam i pro Českou republiku. Jako červená nit se
takřka všemi příspěvky zemí z oblasti Pacifiku táhl problém velice významného podílu metamfetaminu na drogových scénách v zemích oblasti.
Prezentace hostitelského Japonska obdobně jako v minulých letech zdůraznila, že metamfetamin je nejvíce
zneužívanou drogou v zemi. Tato syntetická droga reprezentuje 80% všech nelegálních drog zabavených v Japonsku v roce 2017. Celkově v roce 2017 bylo zabaveno
v Japonsku 1973 kg metamfetaminu. Porovnejme tento
údaj s domácí statistikou. V České republice jsme za
stejné období zabavili 93,256 kg této drogy.1 V roce

Výroční zpráva Národní protidrogové centrály 2017, NPC Praha 2018.
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2017 mělo Japonsko přibližně 127 383 000 obyvatel
a Česko 10 578 000 obyvatel.2 Průměr zabaveného metamfetaminu na hlavu tedy vychází v Japonsku po zaokrouhlení na 0,0155 g a v Česku 0,0088 g. Japonsko
tedy v množství zabaveného metamfetaminu jasně vede
nejen v absolutních, ale i v poměrných číslech. Výsadní
postavení metamfetaminu na japonské drogové scéně
se někdy ze sociologického pohledu přičítá tomu, že
japonská společnost je výrazně orientována na výkon
a úspěch. Podle uvedeného názoru to motivuje řadu osob
k užívání stimulačních drog.
Stále hlavní silou kontrolující nelegální obchod s drogami obecně a s metamfetaminem specificky je boryokudan neboli yakuza. Tato tradiční japonská zločinecká
organizace mafiánského typu s přísnou vnitřní disciplínou vynucovanou násilím vykazuje na japonském nelegálním drogovém trhu velice dlouhodobé dominantní
postavení. Boryokudan záměrně potlačuje domácí výrobu syntetických drog. Tyto oblíbené nelegální drogy
se tak prakticky výhradně do Japonska dovážejí a tam se
prodávají za neobyčejně vysoké ceny. Takovým způsobem organizovaný zločin udržuje ceny syntetických nelegálních drog, včetně metamfetaminu na vysoké úrovni.
Tento postup zaručí dostatečně vysoké zisky nejen organizovanému japonskému zločinu jako kontrolorovi situace, ale zbyde ještě dost i na další účastníky nelegálního dovozového řetězce od výrobců přes organizátory
přepravy až po kurýry.
V této souvislosti japonský příspěvek poskytl zajímavé porovnání cen metamfetaminu podle zprávy
UNODC za rok 2016 v oblasti Pacifiku. Pro přehlednost
uvádíme tyto údaje zpracované do tabulky. Kromě Japonska jsou ceny udávány rozpětím mezi nejnižší a nejvyšší zaznamenanou cenou. Jde o maloobchodní ceny,
tedy ceny na úrovni pouliční distribuce za jeden gram.
Pro srovnání uvádíme i cenové rozpětí v ČR za stejné
období. Pro přepočet byl použit kurz USD a CZK z druhé
poloviny února 2018.
Země

Rozpětí cen za 1 g v USD

Přepočet na CZK

Nový Zéland

390-935

7920-18987

Austrálie

244-614

4955-12468

Japonsko

580

11778

Spojené státy

10-400

203-8123

Singapur

91-113

1848-2295

Thajsko

75-90

1523-1828

Česká republika

–

1400-5000

Vidíme, že ve srovnání s předchozím rokem se pořadí
na prvních třech místech nezměnilo. Pouze úroveň cen
v zemích regionu se jeví nyní nižší. Hlavním důvodem
bylo zřejmě ve sledované době zejména posílení české
koruny. České cenové rozpětí má výrazný průnik s rozsahy cen v Thajsku a Singapuru, zčásti ještě v USA.
Ovšem ceny tohoto nelegálního syntetického stimulancia v Japonsku, Austrálii a na Novém Zélandu zjevně
vysoce překračují českou úroveň. Tyto údaje jen po-

2

tvrzují to, co jsme tvrdili v naší prezentaci, a sice že
hlavní důvod zájmu obchodníků s drogami o oblast Pacifiku je ekonomický a opírá se o vysoké ceny v oblasti.
Za hlavní zdrojové, respektive tranzitní země pro metamfetamin přicházející do Japonska prezentace označila
obdobně jako v předchozím roce Tajvan a pevninskou
Čínu, Mexiko a západní Afriku. Přímé dovozy z Evropy
se nacházejí tedy až na dalším místě.
Japonští kolegové zmínili rovněž problematiku nových psychoaktivních látek. Jde o sloučeniny s podobnou
strukturou a shodnou účinností ve srovnání se syntetickými drogami nacházejícími na mezinárodních seznamech zakázaných látek. Takováto syntetika se ovšem liší
od látek ze seznamů pozměněnou chemickou strukturou
a proto nemohou být považovány samy o sobě za nelegální. Japonští kolegové v tomto ohledu zdůrazňovali
narůstající nebezpečnost derivátu metamfetaminu zvaného T-BOC metamfetamin neboli N-t-butoxykarbonyl-metamfetamin.
Australský příspěvek mimo jiné označil za jeden
z hlavních zdrojů metamfetaminu pro Austrálii vládou
nekontrolované území Šanského státu v Myanmaru. Nicméně významnými zdrojovými zeměmi metamfetaminu
zůstávají i Tajvan a Malajsie. Z Tajvanu pocházela také
rekordní zabavená zásilka metamfetaminu ukrytého
v čaji o hmotnosti 1,3 tuny zachycená v prosinci 2017
v Geraldtonu v Západní Austrálii.
Novozélandská prezentace uvedla, že případy zabavení metamfetaminu rostly do roku 2017. V tomto roce
došlo k mírnému poklesu. Poptávku po této droze však
považují za setrvalou. Prekurzory pro metamfetamin,
zejména efedrin, byly zabavovány méně často. Novozélandští kolegové to připisují tomu, že zločinecké skupiny
obchodující s metamfetaminem dávají přednost dovozu
před domácí výrobou. Zjevně dovoz považují za ekonomicky zajímavější. To neudivuje s ohledem na rekordně
vysoké ceny metamfetaminu v této zemi.
V uváděných příkladech typických případů obchodu
s drogami ve sledovaném období na Novém Zélandu
zmiňují vietnamské syndikáty obchodující s konopím
a metamfetaminem.
Rovněž Nový Zéland zmínil objevující se riziko
T-BOC metamfetaminu obdobně jako Japonsko.
Malajsie ve svém příspěvku označuje metamfetamin jako jednu z nejvýznamnějších drogových hrozeb
v zemi. V roce 2017 bylo v zemi zabaveno 1258 kg
metamfetaminu. Za hlavní obchodníky s metamfetaminem v zemi označují íránské skupiny spolupracující
s mexickými a nigerijské skupiny spolupracující s čínskými.
Thajsko ve své prezentaci konstatovalo, že zaznamenalo v roce 2017 nárůst případů zabavení metamfetaminu ve formě jednak tablet zvaných yaba a ve formě
tak zvaného ice čili ledu neboli krystalického metamfetaminu. Krystalického metamfetaminu bylo v tomto období zabaveno přes 4 tuny a tablet yaba přes 311 milionů
kusů. Podle thajského názoru se opět na trhu začínají
více prosazovat ketamin a ecstasy. Nárůst ecstasy koresponduje se situací v České republice. I zde jsme v posledních letech pozorovali zjevný návrat této diskoté-

Wikipedie, česká verze, hesla Japonsko a Česká republika, https://cs.wikipedia.org 18. 07. 2018.
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kové drogy na českou nelegální drogovou scénu. V souvislosti se strukturou orgánů vymáhajících právo v Thajskou zmínila prezentace význam práce letištní pracovní
protidrogové skupiny složené ze zástupců všech zainteresovaných složek na mezinárodním letišti.
O největší rozruch se postarala poslední prezentace
představená DEA ( Drug Enforcement Administration
neboli Protidrogová policejní správa) ze Spojených
států. Tématem tohoto příspěvku byl narkoterorismus.
Prezentace se opírala o řadu prokazatelných případů
z praxe DEA, kdy se z výnosů z obchodu s drogami
financovala teroristická činnost. Podstatnou část těchto
případů tvořily případy organizace Hizballáh sídlící v Libanonu. Tato organizace je mimo jiné považována za
teroristickou nejen Spojenými státy, ale i Evropskou
unií. Je všeobecně známo, že tuto teroristickou organizaci podporuje významně íránská vláda. Íránský delegát
na tuto prezentaci reagoval velice podrážděně. Obvinil
Spojené státy z toho, že nic nedokázaly udělat s narůstající produkcí opia a heroinu v Afghánistánu a přitom se
zaměřující na čistě politický problém Hizballáhu, který
údajně podporuje „palestinský lid“ a není žádnou teroristickou organizací. K tomu musíme jistě konstatovat, že
neúspěch Spojených států v boji proti produkci opia
a heroinu v Afghánistánu je pravdivý, ovšem íránský
delegát zapomněl uvést, že dva hlavní muslimští sousedé
Afghánistánu, Írán a Pákistán, přes které jdou obrovské
zásilky afghánského heroinu, ve stejné době nedokázaly
s tímto problémem také nic udělat. Íránský režim, i když
o tom nehovoří, musí navíc čelit významnému nárůstu
drogové závislosti v zemi. Vedoucí delegace Spojených
států na íránskou invektivu zareagoval velice klidně
a s nadhledem. Řekl, že uznává právo Íránu na vlastní
názor na tento problém. Nicméně všechny případy spojení terorismu a obchodu s drogami, o kterých hovořil,
jsou doložitelné důkazy. Nejde tedy o politickou fikci,
ale o prokázaná data.
Vedle plenárního zasedání konference se český delegát zúčastnil neformální setkání v kuloárech konference
s delegáty z japonské Národní policejní agentury, a rov-
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něž s delegáty z Austrálie, Nového Zélandu, Indie, Peru,
Německa, Ruska, CARICC a Europolu. Při těchto setkáních se probírala aktuální témata z oblasti boje s drogovou kriminalitou zajímavá pro obě strany.
Organizátoři konference z odboru drog a střelných
zbraní Národní policejní agentury Japonska pozvali českého delegáta na pracovní večeři. Při pracovní večeři
se v neformální atmosféře probíraly hlavně podrobnosti
o činnosti vietnamských zločineckých skupin v České
republice. Japonští kolegové k této otázce mimo jiné
konstatovali, že se zatím vietnamští pachatelé v Japonsku
převážně věnují pěstování konopí metodou indoor cultivation3 a výrobě marihuany z tohoto konopí. To ostatně
odpovídá situaci v České republice před několika lety.
Navíc zde funguje potlačování japonské tuzemské výroby syntetických drog ze strany boryokudanu. Jinak by
vietnamské skupiny nepochybně výrazně vstoupily na
domácí metamfetaminový trh. V rozhovoru s japonskými
kolegy se objevilo i zajímavé téma stability policejních
specialistů v Japonsku a v naší zemi. V Japonsku se na
celostátní úrovni střídají řídící pracovníci po roce a výkonní pracovníci po třech letech. Japonští kolegové zmínili, že tento systém neumožňuje získání potřebných
zkušeností a jejich využití v praxi, které vyžaduje delší
čas strávený ve funkci. Oceňovali přitom výraznou stabilitu v tomto směru v České republice, kterou česká
strana demonstrovala na příkladu zdejšího útvaru.
Závěr:
Konference poskytla podrobný vhled do situace v oblasti
obchodu s nelegálními drogami v Tichomoří a ve východní Asii. I přes značnou vzdálenost od České republiky tato oblast má styčné body s naší nelegální drogovou scénou. Zejména zvláštní význam metamfetaminu
a obchodování s touto syntetickou drogou představují
problémy, které jsou naší zemi a danému regionu společné. Dalším problémem společného zájmu pak nepochybně bude aktivita vietnamských zločineckých skupin
v oblasti nelegálního obchodování s drogami.
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The article describes the participation of a representative of the Police of the Czech Republic at the 23th Asia-Pacific
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Pěstování konopí v uzavřených prostorách za využití umělého osvětlení, ventilace a hnojení. Metoda umožňuje několik sklizní ročně
a dosahuje se při ní vysokého obsahu účinné látky, tetrahydrokanabinolu, v rostlinách.
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Abstrakt:
Pracovníky 2. odd. OOK SKPV KŘP Stč. kraje byla v roce 2017 realizována skupina pachatelů původem z Vietnamu
zabývající se výrobou metamfetaminu a konopí na území ČR. Případ popisuje nelehkou práci policistů, která vedla
přes komplikace až k zadržení pachatelů rozsáhlé trestné činnosti a zajištění množství stop, které následně pachatele
usvědčují z páchání této trestné činnosti, včetně zajištění značných finančních prostředků a vozidel.

Úvod
V září 2016 byl získán poznatek týkající se podezření z výroby metamfetaminu v obci Planá u Klučenic, okr. Příbram, ze strany vietnamských občanů.
Poznatek byl převzat z jiného trestního spisu, ve kterém probíhalo sledování osob a věcí a kde figurovalo
dodávkové vozidlo, u kterého byl předpoklad, že je
využívané k páchání trestné činnosti, neboť bylo
vlastněno půjčovnou vozidel. V minulosti se stejný
vlastník objevil i v jiných trestních spisech, proto
byla operativně-pátrací činnost zaměřena na toto vozidlo. Ačkoliv se k původnímu objektu sledování nepodařilo zjistit dalších informací, dovedla nás dodávka přes prodejní sklad chemikálií na Praze 10,
a toho času rozpracována Národní protidrogovou centrálou, služby kriminální policie a vyšetřování (dále
jen NPC SKPV) pod krycím názvem KIWI, až do
rodinného domu v Plané u Klučenic. Podle prvotního
šetření nejevil dům známky obývání a nacházel se na
kraji obce, takže ideální pro výrobu metamfetaminu.
Po projednání v našem mikrotýmu jsme se rozhodli
poznatek rozpracovat. Na samém počátku bylo zjištěno, že objekt, kde mělo k výrobě omamaných a psychotropních látek (dále jen OPL) docházet, byl majitelem pronajat na jaře roku 2016. Objekt byl za použití operativní techniky sledován, přičemž souběžně
byla řešena spolupráce s Útvarem zvláštních činností
(dále jen ÚZČ) ohledně osazení objektu technickými
prostředky k dokumentaci trestné činnosti. Bohužel
se však stalo to, že synovec majitele objektu s podezřelými osobami „spolupracoval“, odhalil instalovanou kameru zachycující příjezdovou část pozemku.
V okamžiku, kdy byl uskutečněn vstup ÚZČ do objektu, bylo zjištěno, že objekt zapáchá po rozpouštědlech, avšak jeví známky opuštění. Po vyhodnocení
stávající situace bylo přistoupeno k oslovení majitele
objektu s tím, že bylo následně provedeno také ohledání nemovitosti jakožto místa činu. Při ohledání
byly zajištěny věci, chemikálie a stopy, které nesly
známky po výrobě metamfetaminu. Současně bylo
v rámci ohledání nemovitosti řešeno možné vypouštění odpadních produktů mimo objekt. Byla odhalena výkopová jáma, která byla zakryta prkny a ze-

minou a ve které se nacházel roztok typický po výrobě metamfetaminu. Vzhledem k zjištěné havárii byl
k ohledání přizván Hasičský záchranný sbor ČR a odbor životního prostředí MěÚ Sedlčany, který následně
řešil odhalenou havárii.

Obrázek 1 – Odhalená výková jáma s odpadem (Zdroj: PČR)

Co dál?
Po provedeném ohledání došlo na vyhodnocení
zajištěných stop, mezi kterými byly účtenky, plata
od sim karet a podobně. Současně byl vytěžen synovec majitele objektu, který uvedl, že záznamovou
techniku zjistil on a předal ji podezřelým osobám.
V tuto chvíli jsme věděli, že bude problém jakkoliv
tyto osoby ustanovit. Nicméně jsme měli ještě stopy
zajištěné v rodinném domě. Prvním záchytným bodem byla účtenka z internetového obchodu na nákup
elektrických varných desek a ventilátorů. Druhá pak
na nákup potravin v OC Ústí nad Labem hrazená
platební kartou. Internetový portál nám poskytl cenné
informace jak o osobě kupujícího, tak i k IP adrese,
ze které byl nákup uskutečněn. Umístění IP adresy
se shodovalo s místem dodání objednávky, cestou
ÚZČ jsme získali konkrétní jméno osoby, na kterou
byla tato IP adresa vedena – jeho přezdívka je „Nízký“. Lustrací v IS Policie bylo zjištěno, že „majitel“
IP adresy vydal v září 2016 Policii ČR kradené
vozidlo, ve kterém byl několik měsíců před tím kontrolován též majitel objektu Planá. Z kriminálního
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Obrázek 10 – Část odborného vyjádření
z oboru daktyloskopie (Zdroj: PČR)

Samozřejmě vše závisí také na výběru zajišťovaných věcí. Mohu konstatovat, že se nám v rámci
zajišťování věcí osvědčilo zajišťovat od varen či
pěstíren zámky a u obviněných klíče, jejichž komparací je prokázána vazba jednotlivce k určitému
místu, u pěstíren konopí pak z daktyloskopického
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hlediska zkoumat plastové pařníky, zejména jejich
horní části.
Je nutné konstatovat, že honba pachatelů za zisky
z trestné činnosti je bezmezná, ti se bez všech skrupulí snaží zastřít páchanou trestnou činnost bez
ohledu na dopady, zejména na životní prostředí a případ Plané, Chotětova či Újezdce je zřejmě pouhým
zlomkem celkového počtu výrobních míst, kde se
aplikuje tento způsob ničení. Zamysleme se nad
otázkou, jaké následky by mola mít havárie na zdraví
obyvatel v případě, že by nebyla řešena. Poprala by
se příroda s tak významnou zátěží, jako jsou sloučeniny po výrobě metamfetaminu? Během vyšetřování
byl zpracován znalecký posudek z oboru životní prostředí, neboť bylo na místě domnívat se, že výlev
odpadních produktů má a musel mít dopad na podzemní vody a podobně. Závěr znalce překvapil všechny, neboť podle jeho vyjádření nebylo významně životní prostředí ohroženo a ani poškozeno. Já se však
domnívám, že je tomu naopak, proto by bylo vhodné
do budoucna řešit i otázku, do jaké míry se mohu
zbavovat odpadních produktů tímto způsobem a nebýt
za to potrestán.
V současné době je ve věci nařízeno hlavní líčení,
v jehož rámci je též navrženo propadnutí zajištěných
finančních prostředků, vozidel a vybavení pro výrobu
konopí a pervitinu.
Doufejme, že všichni obžalovaní dostanou spravedlivý trest.

* Corresponding author:
kpt. Mgr. Lukáš Fajtl, e-mail: lukas.fajtl@pcr.cz
Policie ČR, 2. odd. OOK SKPV KŘP Stč. kraje, Na Baních 1535, 150 00 Praha 5
Keywords:
methamphetamine; excavation; crash; liquid methamphetamine; hemp; brewery; Vietnamese Socialist Republic
Abstract:
The Workers of 2nd dept. OOK SKPV KŘP of Central Bohemia spied out in 2017 a group of Vietnamese offenders
engaged in the production of methamphetamine and cannabis in the Czech Republic. The case describes the difficult
work of police officers, which led to complications up to the detention of large-scale offenders and the provision
of a number of traces that subsequently convicted offenders in committing the crime, including the securing of
considerable funds and vehicles.
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NÁVŠTĚVA ZÁSTUPCŮ KŘP LIBERECKÉHO
KRAJE VE ŠVÝCARSKÉM ST. GALLEN
PAVEL FOLPRECHT
Klíčová slova
Policie České republiky, Česká republika, Švýcarsko, St. Gallen, výměna zkušeností, drogy
Abstrakt:
Dobrá mezinárodní spolupráce je hlavním klíčem k odhalování organizovaných zločineckých organizací, které páchají
nejen drogovou trestnou činnost. Výměna zkušeností mezi jednotlivými státy a porozumění odlišnému právnímu
systému je taktéž výrazným pomocníkem

Obrázek 1 – Budova TOXI týmu St. Gallen (Zdroj: PČR)

Úvod
V roce 2015 byla zahájena spolupráce s Kantonální policií Sankt Gallen (zkr. St. Gallen). Tato spolupráce
byla založena na základě dvacetileté spolupráce Krajského úřadu Liberec a Kantonu St. Gallen. V rámci
čtyř předchozích pracovních pobytů střídavě v Liberci
a v St. Gallenu v roce 2015 a 2016 byla jako další oblast
spolupráce vybrána problematika kriminální policie a její
různorodá odvětví.
Pracovního jednání se účastnili vybraní zástupci jednotlivých specializací z Krajského ředitelství policie
Libereckého kraje, Služby kriminální policie a vyšetřování (násilná trestná činnost, hospodářská trestná činnost, kybernetická kriminalita, mravnostní kriminalita,
autokriminalita, kriminalistická technika) a v neposlední
řadě zástupce za drogovou trestnou činnost. Návštěva
proběhla ve dnech od 28. května 2018 do 1. června
2018, program byl pro celou čes-kou delegaci připraven
pro každý den od 8.00 do 18.00.
Uvítání bylo velkolepé, českou delegaci přivítal osobně primátor města (Stadtpräsident) Thomas Scheitlin,
který představil samotné město, jeho historii, průmysl,
sportovní vyžití a další důležité hodnoty města. Slavnostní projev přednesl v zasedací místnosti na radnici
St. Gallen v posledním patře s nezapomenutelným výhledem na celé město. Dále se na radnici představili
jednotliví vedoucí uniformované a kriminální policie
Kantonu St. Gallen, kteří představili strukturu a složení
svých útvarů.

Krajský protidrogový tým Kantonu St. Gallen
V rámci druhého dne měla česká delegace tu čest navštívit krajský tým, který v rámci Kantonu St. Gallen
zpracovává tu nejzávažnější trestnou činnost (Kantonpolizei, Kriminalpolizei Betäubungsmitteldelikte). Útvar
se nacházel v samostatném historickém objektu v centru
města. Útvar má svého vedoucího Adjutanta Eugena
Rentsche a zástupce vedoucího Feldwebla Petera Bartholeta, kteří nás provázeli celým dnem. Útvar má celkem
12 policistů, kteří pracují na té nejzávažnější trestné činnosti a 15 policistů uniformované policie. V objektu se
překvapivě nachází i menší režimový sklad OPL, který
po budově šířil známý zápach sušeného konopí. Po
krátké prezentaci se delegace přesunula do věznice
v St. Gallenu, kde byla představena speciální cela, která
byla vytvořena pro pachatele převážející OPL v tělních
dutinách, tzv. polykače. U této cely se nacházela speciální toaleta sloužící pro zajištění OPL při výstupu
z tělních dutin. Speciální cela je využívána cca 15–20×
do roka. V roce 2017 zpracoval tento útvar 6000 případů, z toho 52 složitějších, tzv. rozpracováním. Zajištěno bylo přes 100 kg marihuany, 9000 rostlin konopí,
4,8 kg kokainu a 22 kg heroinu.

Obrázek 2, 3 – Speciální toaleta pro zajištění OPL (Zdroj: PČR)

Drogová kriminalita v Kantonu St. Gallen
Drogová scéna v Kantonu St. Gallen má v několika
směrech stejné problémy jako v Libereckém kraji, který
má přibližně stejný počet obyvatel. Hlavní drogou, která
nejvíce zaměstnává policii, jsou konopné produkty a s tím
související velkoobjemové indoor pěstírny, ve kterých
bývá zajištěno více jak 10 tis. ks rostlin indického konopí. S touto velkoobjemovou trestnou činností souvisí
v poslední době i násilná trestná činnost. Na tyto velkopěstírny pořádají konkurenční pachatelé loupežná přepadení, často i se zbraní. Problematika konopných látek
přesahuje 50 % celé drogové trestné činnosti.
47

BULLETIN 4/2018

Odlišností oproti Libereckému kraji je užívání kokainu, který je velmi moderní a zaměstnává místní kriminalisty zhruba z 30 %. Do Švýcarska je pašován z Jižní Ameriky, a to i prostřednictvím tzv. polykačů, kteří
drogu převážejí v tělních dutinách. Při pouliční distribuci ukrývají drogu mimo jiné i v krční dutině, z které ji
po záklonu hlavy dokáží bezpečně vyndat. Při podezření
z ukrytí OPL v tělních dutinách kriminální policie v St.
Gallenu spolupracuje s místní nemocnicí, ve které speciálním CT vyšetřením dokáží drogu blíže identifikovat.
Nejvíce problematické subkultury, které páchají trestnou činnost velmi konspirativně, jsou Srbové. Zločinecké organizace jsou vedeny přímo ze Srbska a prostřednictvím kurýrů a švýcarských spolupachatelů pašují
do vnitrozemí heroin. Zajímavostí je používání kódované komunikace, která byla používaná za války, jedná
se o kombinaci písmen a čísel. Švýcarští kolegové si
spolupráci se srbskými protějšky velmi pochvalují. Tato
droga je do Srbska dovážena nám známou balkánskou
cestou.
V roce 2017 bylo v Kantonu St. Gallen evidováno
cca 6000 trestných činů souvisejících s drogovou kriminalitou. Tento velký počet (v Libereckém kraji bylo
v roce 2017 evidováno 195 trestných činů) je způsoben
absencí drogových přestupků. Jediné protiprávní – přestupkové – jednání je ve Švýcarsku kouření marihuany
na veřejnosti. Všechna ostatní jednání, jako např. držení
v jakémkoliv množství, jsou kvalifikována jako trestný
čin. Za zmínku, která přímo nesouvisí s drogovou problematikou, stojí možnost podání oznámení u bagatelních trestných činů elektronickou formou, resp. vyplněním formuláře na stránkách policie St. Gallen. Toto elektronické podání tvoří 30–40 % všech oznámení. V případě nejasností či doplnění oznámení si kriminalisté
zvou poškozené k výslechu.
Další zajímavosti
Za pozornost stojí návštěva budovy Kantonale
Verwaltung, která je obdobou českého Kriminalistického
ústavu spojeného s kriminalistickou technikou, útvar je
místně příslušný pro celé východní Švýcarsko. Samotný
útvar má výjezdovou skupinu, která vyjíždí na závažnou
trestnou činnost, která je páchána v Kantonu St. Gallen.
Delegace navštívila různá odvětví jako oddělení balistiky, daktyloskopie, trasologie, oddělení zkoumání dokladů a v neposlední řadě oddělení chemie a fyziky,
které se mimo jiné zabývá zkoumáním omamných a psy-
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chotropních látek a s tím související výroby. Na tomto
oddělení byla delegace překvapena způsobem zkoumání
konopných semen a tzv. řízků, které se pro odborné
zkoumání nechávají dopěstovat ve vzrostlé rostliny. Toto
oddělení je proto vybavenou menší indoor pěstírnou
konopí.

Obrázek 4 – Dopěstovávání konopí (Zdroj: PČR)

Za poslední zmínku stojí určitě problém spojený s prodejem a výrobou konopí s obsahem CBD, které se na
českém trhu poslední měsíce také objevilo. Zhruba od
konce roku 2016 se ve Švýcarsku začalo konopí s obsahem CBD ve velké míře prodávat a při zajištění indoor
pěstíren se tento produkt na trhu pohyboval s obsahem
účinné látky THC od 0,2 do 0,5 % THC. Vzhledem
k tomu, že se v rámci procesních úkonů některé konopí
vracelo, rozhodl se zákonodárce posunout hranici obsahu nelegálního konopí z 0,3 % na 1 %. Pro orientační
detekci na ulici, resp. rozlišení legálního a nelegálního
konopí, používá policie speciální orientační test, který je
velmi podobný testu NARK II používanému PČR.
Závěr
V roce 2019 mají kolegové ze St. Gallenu přicestovat
na návštěvu do Libereckého kraje, kde jim budou prezentována stejná témata. Zajímavostí pro ně jistě bude
výroba metamfetaminu tzv. českou cestou a s tím související problémy s drogovou scénou v ČR. Myslím si,
že švýcarským kolegům máme co vracet.

kpt. Bc. Pavel Folprecht, email: pavel.folprecht@pcr.cz
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, SKPV, Odbor obecné kriminality, U Opatrovny 361/23, 460 32 Liberec
Keywords:
Police of the Czech Republic, Czech Republic, Switzerland, St. Gallen, exchange of experience, drugs
Abstract:
Good international cooperation is the main key to detecting organized criminal organizations that commit not only
drug crime. Exchange of experience between countries and understanding of a different legal system is also a significant helper.
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NELEGÁLNÍ LABORATOŘE – KURZ DRUGS
ENFORCEMENT ADMINISTRATION
TOMÁŠ KRATINAa, HANA TOŠNAROVÁa
National Drug HQ Criminal Police and Investigation Service, Czech Republic
Klíčová slova:
DEA (Drug Enforcement Administration); nelegální laboratoře; metamfetamin; osobní ochranné prostředky
Abstrakt:
Článek reflektuje proběhnuvší kurz amerického úřadu Drug Enforcement Administration, který proběhl v Praze,
v prostorách Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra. Zaměřuje se v obecné rovině na přínos
a vyhodnocení předaných informací. V širším záběru zpracovává praktické užívání osobních ochranných prostředků.
Zaměřuje se dále na hájení zájmů státu a občanů proti drogové trestné činnosti a prioritě zajišťování nelegálních
výnosů z trestné činnosti z této činnosti pocházející.

Úvod
V první polovině července 2018 se pod záštitou
Národní protidrogové centrály SKPV PČR a podpory
Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze uskutečnil 14 denní seminář
s praktickou výukou pod názvem „Vstup do nelegálních laboratoří“ (Clandestine Laboratory Operation
and Safety). Celý seminář byl pořádán a lektorován
příslušníky amerického úřadu Drug Enforcement
Administration (dále jen „DEA“) z USA, Virginie,
Quantico.
Kurz, jehož se zúčastnili zástupci z řad Policie ČR
(NPC, krajských a obvodních ředitelství policie, zástupců KÚP, Vojenské policie a Generálního ředitelství cel), byl primárně zaměřen na problematiku nelegálních laboratoří na výrobu metamfetaminu a fentanylu, na bezpečnost policistů při vstupu do laboratoří, zajišťování důkazních prostředků v rizikovém
prostředí a provedení dekontaminace osob a věcí
po ukončení zákroku.
Informace o DEA
DEA je americký Národní úřad pro kontrolu obchodu s drogami, byl založen v roce 1973. Je jedním
z regulačních federálních agentur USA, která se zabývá bojem proti pašování a distribuci drog. Ústředí
sídlí ve Virginii. Klade si za cíl odhalovat a vyšetřovat
nejaktivnější světové drogové gangy a zločinecká
uskupení. Velký důraz také klade na monitorování nabídky a poptávky chemikálií, provoz chemických zařízení a provozoven zabývajících se obchodem s chemickými látkami a směsmi, které spadají do úrovně
kontrolovaných látek. Úřad také zajišťuje a poskytuje
forenzní zkoumání chemických látek a návykových
látek, včetně technické a informační podpory výkonným složkám. Disponuje laboratořemi na provádění
analýz z mnoha oborů lidské činnosti, jejichž vý-

sledky jsou používány pro další soudní řízení. Po
celých Spojených státech amerických se nachází celkem 227 úřadoven, a to včetně lokalit na Aljašce,
Havaji, Guamu a v oblastech Karibiku. Celkem tedy
zahrnuje 21 národních jednotek, 37 okresních úřadoven, 117 residentur a 52 služebních stanovišť.
V 65 zemích světa pak má DEA 85 zahraničních
expozitur, které působí především v oblasti vedení
bilaterálních vyšetřování, koordinují výměnu zpravodajských informací, spolupracují se zahraničními
partnery (např. INCB, Interpol), podporují kontrolní mechanismy hostitelské země a rovněž poskytují
výcvik policejním složkám hostitelského státu. V současné době probíhá rozšíření expozitur DEA na africkém kontinentu.1
Proč vlastně tento úřad vznikl? Z jisté potřeby
v rámci boje proti drogám a drogové kriminalitě,
kdy v roce 1970 byl v USA přijat Zákon o sledovaných látkách, který ustanovil „uzavřený systém“ sledování a evidence sledované látky z dovozu a výroby
dodávané prostřednictvím velkoobchodní distribuce
konečným uživatelům. V roce 1971 byl vytvořen
tzv. Office of Diversion Control, který má na starosti
veškeré aspekty nelegální výroby a distribuce sledovaných chemických látek a chemikálií uvedených na
seznamech. K tomu je nápomocna i Úmluva OSN
z roku 1988, která poskytuje právní základ pro mezinárodní dohled nad prekurzory drog a organizace,
která monitoruje dovozy, vývozy a shromažďuje informace o mezinárodním obchodu s drogami a chemickými látkami – INCB (Mezinárodní rada pro kontrolu narkotik). Využíván je rovněž i komunikační
systém záchytu prekurzorů, tzv. PICS, kam jsou zařazovány záchyty chemických látek, zásilky těchto
látek zachycené při přepravě, podezřelé zásilky, zajištěné tajné laboratoře a nově vznikající dobrovolně
sledované chemikálie.
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prostředky státního aparátu na policejní vyšetřování,
soudní řízení a případné náklady spojené s uvězněním
pachatele. Agenty DEA bylo sděleno, že jsou schopni
zajišťovat prostředky v takové míře, že vykazují finanční přebytek, kterým pak mohou financovat například výzkumné a vzdělávací činnosti. Tuto taktiku „znepříjemňování života“ pachatelům prosazuje
v čím dál větší míře i Policie České republiky, zejména prostřednictvím Národní protidrogové centrály.
Nejedná se pouze o zajišťování finančních prostředků
a jejich následný přesun do státního rozpočtu, ale také
zajišťování věcí, které pak může policie využívat pro
svoji činnost (motorová vozidla, elektronika, mobilní
telefony). Tento systém je v USA řekněme rozvinutější i díky jinak položeným zákonům a přístupu
státu.
Závěr
Přínosem kurzu byla bezesporu mezinárodní výměna poznatků, informací a technik, které slouží
bezpečnostním sborům k vymáhání práva na poli
drogové trestné činnosti a s tím souvisejících témat.
Intenzivní školení umožnilo po teoretické odborné
stránce utvořit si představu, jakým způsobem a na
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základě jakých prostředků je úřadem DEA potlačována drogová trestná činnost. Účastníci tak mohli
komparovat české postupy a postupy USA. Prioritní
zájmy školení, které byly české straně předány, spočívaly ve štípení zásad bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví, přijetí standardu používání osobních
ochranných prostředků, které chrání před škodlivými
účinky chemických látek a směsí, s nimiž se dostáváme do styku v nelegálních laboratořích na výrobu
metamfetaminu. Druhá priorita spočívala v uvědomění si obrovských nelegálních finančních objemů,
které se točí v obchodu s drogami a nutnosti alespoň
části těchto prostředků odčerpávat ve prospěch státu.
V neposlední řadě, kromě dalších aktuálních témat, byla zmíněna vzájemná komunikace. Urychlení
a zjednodušení předávání informací, by mělo vést
k rychlému předvedení pachatelů před spravedlnost.
Je to další oblast, ve které příslušníci DEA spatřovali
prostor ke zlepšování efektivity policejní práce napříč
celým světem. Byrokratická a mezinárodní omezení
znesnadňují a ztěžují policejní práci, zatímco pachatelé nejen drogové trestné činnosti využívají všechny
dostupné prostředky ke vzájemné komunikaci.
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ZEMŘEL JIŘÍ VACEK
MUŽ, KTERÝ SE ZASLOUŽIL O VZNIK
POREVOLUČNÍCH PROTIDROGOVÝCH POLICEJNÍCH ÚTVARŮ

Pro jedny kontroverzní, pro druhé inspirativní náměstek mnoha ministrů vnitra, počínaje Janem Rum-

lem a konče Františkem Bublanem. Jiří VACEK se
zásadním osobním přínosem zasloužil o vznik a primární směřování Protidrogové brigády Federálního
policejního sboru v roce 1991, ale velmi aktivně se
podílel po zániku federace i na budování nástupnických protidrogových útvarů obou zemí. Životopis
Jiřího Vacka by vydal na román, v emigraci pracoval
v mnoha profesích na několika kontinentech, osobně
byl konfrontován s drogovou závislostí i celou škálou
intervencí v oblasti pomoci uživatelům drog v několika zemích západní Evropy. Do konce svých dnů se
aktivně zajímal o osud české protidrogové politiky,
byl významným zastáncem abstinenčního a resocializačního přístupu a účinné primární prevence, ve které
spatřoval klíč k snižování společenských dopadů zneužívání nelegálních drog. Pro své nekompromisní
a stálé postoje se často dostával do střetu s představiteli medicínsky orientované části závislostních odborníků. Z funkce náměstka ministra vnitra odcházel za
velkého mediálního humbuku ohledně údajně nedoloženého vzdělání v roce 2005. I po svém odchodu
z „velké politiky“ zůstal protidrogovým tématům věrný, podílel se na lektorských aktivitách, byl vydavatelem periodika „Závislosti a My“ a pro účely samosprávy vytvářel výzkumné studie o stavu nelegálních
drogových trhů v regionech.

Přes všechny kontroverze, které ho doprovázely, byl Jiří Vacek
významnou postavou porevolučního nastavování protidrogové politiky v České republice.
Jirko, čest Tvojí památce, nikdy na Tebe nezapomeneme!
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Mobilní analýza drog a nebezpečných látek
TruNarc

Miniaturizovaný Ramanův spektrometr. Světově

nejrozšířenější řešení pro rychlou identifikaci drog v první
linií (využívá jej například Europol, UNODC, DEA a národní policejní
a celní složky mnoha zemích světa, včetně policie ČR). Unikátní algoritmy schopné identifikovat i „ředěné“ a „znečištěné“ vzorky typické
pro drogovou scénu. Kontinuální doplňování databáze na základě zkušeností uživatelů z celého světa.

Gemini

Mobilní forenzní laboratoř do Vaší ruky (váha pod 2 kg). Kom-

binace pokročilého Ramanova spektrometru s výkonným FT IR spektrometrem. Dvě rozhodčí metody v jednom přístroji, možnost okamžitého
provedení konfirmační analýzy! Pancéřovaná Ramanova sonda a diamantové ATR s motorizovaným přítlakem umožňuje bezpečnou analýzu nejširšího spektra drog, výbušnin, prekurzorů, ředících a nebezpečných látek.
Více jak 14 000 látek a více jak 16 000 unikátních spekter v knihovně.

MX908

Analýza stopových množství drog v první linií. Snadná

obsluha, minimální provozní náklady. Ruční mobilní hmotnostní
spektrometr s iontovou pastí. Schopnost identifikace fentanylu, carfentanylu a dalších analogů. Nový způsob kolizní ionizace umožňuje
spolehlivě odlišit i analogy fentanylu se stejnou molekulovou hmotností.
Unikátní varovný mód pro více jak 2000 analogů fentanylu,
schopnost reagovat i na nově přicházející analogy. Ověřená citlivost pro fentanyl a jeho analogy se pohybuje v desítkách nanogramů.

G510

Plnohodnotný mobilní GC-MS spektrometr od firmy

FLIR. Nejvyšší úroveň analýzy, schopnost identifikace a kvantifikace látek i ve velmi komplexních směsích. Kvadrupolová technologie v kombinaci s fast GC a ohřevem do 300 °C. Plná kompatibilita s knihovnou NIST (více jak 240 000 látek v knihovně).

NÁVŠTĚVA ZÁSTUPCŮ KŘP LIBERECKÉHO
KRAJE VE ŠVÝCARSKÉM ST. GALLEN

ASIJSKO-TICHOMOŘSKÁ POLICEJNÍ
PROTIDROGOVÁ KONFERENCE V TOKIU

CHEMICKÁ REAKCE –
SKRYTÁ HROZBA PŘI PŘEPRAVĚ
ČI SKLADOVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK

ČERVENÝ FOSFOR – AKTUÁLNÍ VÝVOJ
VZHLEDEM K DOSTUPNOSTI
A (NE)LEGÁLNÍMU VYUŽÍTÍ

AUTOMATIZACE HLASOVÉ ANALÝZY
PRO KRIMINALISTICKÉ ÚČELY
GENEZE DROGOVÝCH KRIZÍ.
PŘÍPAD „HIROPONOVÉHO VĚKU“ V JAPONSKU

