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Úvodník
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
držíte v ruce letošní poslední číslo D&F Bulletinu Národní protidrogové centrály v roce, kdy se ohlížíme
za uplynulým třicetiletým obdobím, které následovalo po změně společenských poměrů v roce 1989.
Dynamika změn se s nadsázkou přibližuje proroctví německého sociologa a politologa Ralfa Dahrendorfa,
který na adresu postsocialistických zemí střední a východní Evropy řekl, že politický systém lze změnit
během šesti měsíců, ekonomický model během šesti let, ale přeměnu celé společnosti nelze očekávat dříve
než za šest desítek let.
Komplikovanost anomického období, kdy dochází ke zhroucení starých normativních systémů a společnost si přenastavuje toleranční rámec vůči starým, ale i novým sociálním deviacím, míru a strukturu
formální i neformální sociální kontroly, kalibruje poměr mezi nezadatelnými osobními právy a svobodami
a společenským veřejným zájmem a buduje právní stát v demokratických poměrech, celkem zřetelně
odráží vývoj (nejen) české protidrogové politiky posledních třiceti let.
V otázce nelegálních drogových trhů v evropském kontextu, zažíváme v každodenní práci stav legislativní dichotomie národní úprav i přístupů v soustátí, které má pouze jednu společnou vnější kontrolovanou
hranici. Stále zřetelněji se ukazuje, že právě hledání nových a dynamičtějších nástrojů mezinárodní justiční
a policejní spolupráce, může být do budoucna cestou pro zvýšení efektivity vymáhání práva v případech
transnacionálního mezinárodního drogového organizovaného zločinu.
Výzvy, kterým čelíme lze rozdělit na protektivní, technologické, veřejně zdravotní a výzvy spojené se
směřováním protidrogové politiky. Pro posílení protektivní role máme jednoznačný dluh v oblasti trestně
procesní legislativy, která není schopna adekvátně vykrývat potřebu spojenou s novými formami organizované trestné činnosti, zejména ve virtuálním prostředí. V otázce technologické je před námi adaptace na
měnící se produkční a distribuční schémata nelegálních drog, přičemž na významu nabývají strategie
a nástroje skrytého vyšetřování ve virtuálním prostředí a schopnost zajišťování a procesně efektivní
analýzy velkých objemů dat. Otázka veřejně zdravotní je prioritně spojena s nebezpečími vysoce potentních psychoaktivních látek a to zejména opioidů jak z nelegální, tak farmaceutické produkce, ale i zkoumání účinných nástrojů k snížení dostupnosti nelegálních drog ve veřejném prostoru, spojené s koncovou
distribucí. Směřování protidrogové politiky v oblasti represe je dlouhodobě vystaveno legalizačním tendencím, které akcentují nízkou společenskou škodlivost užívání některých psychoaktivních látek a přepínání trestní represe u drogové kriminality spojené s užíváním nelegálních drog. Atraktivita tématu nelegálních drog pro politické subjekty, se v praxi projevuje navrhováním obvykle extrémních a zdánlivě
rychlých a nekomplikovaných řešení, směřujících nejčastěji k legalizaci nakládání s některými nelegálními
drogami nebo naopak k zvýšení trestní represe v této oblasti. V otázkách konopí je zřetelný tlak nadnárodních obchodních korporací, které po vzoru tabákových a alkoholových koncernů, očekávají po
deregulaci vznik nového lukrativního odvětví, spojeného s návykovými látkami.
Poněkud stranou zůstává odpovědné zhodnocení rizik případné deregulace a její dlouhodobé dopady do
života společnosti. Víra v univerzální model protidrogové politiky, který lze bez ohledu na kulturní,
sociální a historický kontext přenášet libovolně napříč celým světem, je totiž iluzorní jako všechny rigidní
univerzalistické koncepty.
brig. gen. Mgr. Jakub Frydrych
ředitel NPC SKPV PČR
Editorial
Dear readers,
you are holding this year's latest issue of the D&F Bulletin of the National Drug Headquarters in the year
we look back at the past thirty-year period following the change in social conditions in 1989. The dynamics
of change are exaggeratingly close to the prophecy of German sociologist and political scientist Ralf
Dahrendorf, who said to the post-socialist countries of Central and Eastern Europe that the political system
can be changed in six months, the economic model in six years, decades.
The complexity of the anomic period, when the old normative systems collapse and society re-establishes the tolerance framework for old as well as new social deviations, the degree and structure of formal
and informal social control, calibrates the balance between inalienable personal rights and freedoms and
social public interest and state in democratic conditions, quite clearly reflects the development (not only) of
the Czech drug policy of the last thirty years.
On the issue of illicit drug markets in the European context, we are experiencing, in our daily work, the
state of the legislative dichotomy of national regulations and approaches in a state that has only one
common external controlled border. It is becoming increasingly clear that it is precisely the search for new
and more dynamic instruments of international judicial and police cooperation that can be a way of
increasing the effectiveness of law enforcement in cases of transnational international organized crime
in the future.
The challenges we face can be divided into protective, technological, public health and drug policy
challenges. To strengthen the protective role, we have a clear debt in the area of criminal procedural
legislation that is unable to adequately cover the need associated with new forms of organized crime,
especially in a virtual environment. On the technological front, adaptation to the changing production and
distribution patterns of illicit drugs is ahead, with hidden investigative strategies and tools in the virtual
environment and the ability to provide and process efficient analysis of large volumes of data. The question
of public health is primarily connected with the dangers of highly potent psychoactive substances,
especially opioids from both illegal and pharmaceutical production, but also the investigation of effective
tools to reduce the availability of illicit drugs in the public space associated with end distribution. The
direction of drug policy in the field of repression has long been subject to legalization tendencies that
accentuate the low social harmfulness of the use of certain psychoactive substances and the switching of
criminal repression for drug crime associated with the use of illicit drugs. The attractiveness of the topic of
illicit drugs for political entities is manifested in practice by proposing usually extreme and seemingly
quick and uncomplicated solutions, most often aimed at legalizing the treatment of certain illicit drugs or,
on the contrary, increasing criminal repression in this area. On cannabis issues, there is a clear pressure
from multinational business corporations, like the tobacco and alcohol concerns, await the emergence of
a new lucrative industry after deregulation, associated with addictive substances.
Somewhat aside, it remains responsible to assess the risks of possible deregulation and its long-term
impact on society. The belief in a universal model of drug policy that can be transmitted freely across the
world, regardless of the cultural, social and historical context, is as illusory as all rigid universalist
concepts.
Brig. Jakub Frydrych, MSc
Director of National Drug HQ
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PROBLEMATIKA ZNEUŽÍVÁNÍ OPIÁTŮ
FENTANYLOVÉHO TYPU
A MOŽNOSTI JEJICH STANOVENÍ
INSTRUMENTÁLNÍ ANALÝZOU
ROMANA JELÍNKOVÁ
University of Defense Brno, NBC Defense Institute Vyškov, Czech Republic
Klíčová slova:
fentanyl; deriváty fentanylu; legislativa; detekce; chromatografie; hmotnostní spektrometrie
Abstrakt:
Mezi látky, které svým působením zásadně ovlivňují centrální nervovou soustavu a přispívají tak ke změně jednání
osob, je již po celá desetiletí řazen syntetický opiát fentanyl. Jeho hlavní analgetické účinky podobné morfinu, byly
původně předpokládány pro využití v oblasti zdravotnictví. Přesáhly však i do sféry vojenské, kde jsou uplatnitelné při
zvládání kritických situací. Zneužívání fentanylu drogově závislými jedinci znamená rovněž mnohaletou výzvu pro
policejní složky, zabývající se protidrogovou politikou. Obměnami základní chemické struktury fentanylu lze získat až
stovky derivátů představujících poměrně vážné ohrožení zdravotního stavu jejich uživatelů.

Úvod
Již přes půl století je v oblasti medicíny využíván
syntetický opiát fentanyl a některé jeho deriváty, jejichž vlastnosti a účinky na lidský organismus jsou využitelné k mírnění bolesti pacientů před chirurgickým
zákrokem nebo při pooperační léčbě bolesti. Tato látka byla koncem 60. let minulého století syntetizována
belgickou firmou Janssen a uvedena na trh jako intravenózní anestetikum pod názvem Sublimaze®. Již
o několik let později bylo využíváno v celosvětovém
měřítku. Ve skupině agonisticky působících opioidů,
kam patří např. petidin, levometadon nebo piritramid,
je řazen mezi nejúčinnější. Jako opioidní analgetikum
vykazuje až 80x vyšší účinky než morfin.1,2.
Fentanyl, podobně jako další opioidy, se váže na
opioidové receptory, především receptory μ centrální
nervové soustavy, a ovlivňuje emocionální odezvu na
bolest. Aktivace μ opioidního receptoru těmito látkami způsobuje analgezii, zklidnění, snížení krevního
tlaku, nevolnost, euforii, miózu, případně sníženou
motilitu střev. Mnohé z uvedených účinků (analgezie,
sedace, euforie) klesají s rozvojem tolerance k opiátům při delším užívání opioidů.3 Při opakovaném
podávání drogy se mozek zpravidla přizpůsobuje rozvojem adaptačních mechanismů, čímž dochází ke
změně stavu receptorů provázené nárůstem tolerance
k návykové látce. Důsledkem je nutnost drogu do
organismu stále dodávat.

Obr. 1 – Mechanismus účinku drogy a vzniku závislosti4

Do organismu je fentanyl obvykle aplikován několika způsoby, přičemž farmaceutický průmysl dodává
léčivé přípravky o různém obsahu účinné látky. K intravenóznímu využití je preferován přípravek Sublimaze® ve formě citrátové soli, zpravidla obsahující
50 μg/ml fentanylové báze. V případech onkologické
léčby bolesti jsou pacientům předepisovány transdermální náplasti Durogesic®. Náplasti jsou navrženy
k postupnému uvolňování účinné látky do organismu
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Abstract:
Fentanyl synthetic opiate has been included for decades as substances that exert a major impact on the central
nervous system and thus contribute to a change in people's behavior. Its main morphine-like analgesic effects were
originally intended for use in the medical field. However, they have also gone beyond the military sphere, where they
can be used to deal with critical situations. The abuse of fentanyl by drug addicts also poses a long-term challenge for
drug policy enforcement agencies. By altering the basic chemical structure of fentanyl, up to hundreds of derivatives
representing a relatively serious threat to the health of their users can be obtained.
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VÝROBA METAMFETAMINU
METODOU „ONE-POT“
KAREL LEHMERT
CBRNe Forensic Sampling Laboratory – VAKOS XT, Prague, Czech Republic
Klíčová slova:
metamfetamin; one pot metoda; chemické profilování
Abstrakt:
Výroba metamfetaminu v jedné nádobě (One Pot Method) je v poslední dekádě dominantní metodou výroby v USA
kvůli striktní regulaci prekurzorů, zejména evidenci a omezení léčiv s obsahem pseudoefedrinu. Obdobný režim je
i v řadě evropských zemí, a proto je možné očekávat rozšíření metody i zde. Pro ověření dostupných receptů, seznámení
se s touto metodou kvůli analýze možných rizik a získání srovnávacího materiálu pro chemické profilování byl
realizován odborný workshop zaměřený na specifické druhy nelegálních laboratoří.

Historie metody
Historie této nové, rychle se ve světě rozvíjející
metody se píše od roku 2007, kdy byla v USA zajištěna první výrobna metamfetaminu pracující touto
metodou. O pouhých 7 let později se již podílí v mateřské zemi na výrobě metamfetaminu rovnými
98 %.1 Důvodem tohoto extrémního nárůstu je aplikace legislativních omezení dostupnosti prekurzorů
výroby jinými metodami – P2P (používá fenyl-2-propanon a methylamin), Red-P (redukce efedrinu pomocí červeného fosforu a kyseliny jodovodíkové) či
Birchova redukční metoda. Zcela zásadní vliv na rozšíření One Pot metody měl Combat Methamphetamine Epidemic Act (2005), který zavedením evidence
prodeje léčiv s obsahem pseudoefedrinu a efedrinu
s limitem 9 gramů měsíčně měl za následek rapidní
snížení počtu odhalených nelegálních laboratoří v letech 2005-7. Masivní rozmach One Pot metody vedl
k nárůstu odhalených varen od roku 2008.2
Dopady a rizika
Ačkoliv je metoda dnes nejrozšířenějším způsobem produkce v USA, stále není detailně chemicky
charakterizována jak samotná výroba, tak vedlejší
produkty. Tato charakteristika je nezbytná pro určení
potenciálních škodlivých vlivů na lidské zdraví i na
životní prostředí. Porovnáme-li množství odpadů při
produkci metamfetaminu při použití jódových technologií (cca 1 : 30) s One Pot metodou (1 : 5-7), je
zde z environmentálního pohledu jisté pozitivum.
Zároveň je chemická charakteristika významná
i pro realizaci dekontaminačních postupů, kdy používaná čistidla mohou reagovat s některými meziprodukty a vedlejšími finálními produkty za vzniku nebezpečných nebo i mnohem škodlivějších chemických látek.

Chemické látky používané při výrobě One Pot metodou umožňují pracovat s malými navážkami běžných látek, které nelze efektivně regulovat. Jednoduchost jejich získání a charakteristika výrobního procesu, který může probíhat v celém rozsahu pouze
v jedné PET láhvi, činí tuto výrobu mimořádně mobilní. Principiálně je chemická reakce One Pot metody
je shodná s Birchovou redukcí, avšak místo přímého
použití čpavku dochází k jeho vývoji reakcí dusičnanu amonného a hydroxidu sodného v organickém
rozpouštědle. Největší výhoda One Pot metody je
ovšem její minimalizace – zatímco dosud nejefektivnější Birchova redukční metoda potřebuje minimálně
30 g pseudo/efedrinu, One Pot si vystačí pro efektivní
provedení reakce s jedním platem léků, tj. 250 mg
pseudo/efedrinu, v 0,5 l PET láhvi. Tato miniaturizace umožňuje vysokou mobilitu, kdy reakce může
probíhat nejen v jedoucím vozidle, ale třeba i batohu
či větší tašce – a stačí na to pouhé 2 hodiny. Od toho
se odvíjí řada problémů při kriminalistickém zajištění
důkazního materiálu.

Obr. 1 – Potřeby pro realizaci One Pot metody
(Zdroj: autor)
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Abstrakt:
Zneužívání psychoaktivních látek představuje celospolečenský problém. Toxikologické informační středisko v Praze
(TIS), jako jediné středisko svého druhu v České Republice, představuje cenný zdroj dat v oblasti abusu látek. Tato
retrospektivní studie analyzovala případy užívání a především zneužívání látek s psychoaktivním potenciálem, konzultovaných s TIS v letech 2008–2018. Nejčastěji zneužívanou kategorií látek byly léčivé přípravky ze skupiny
benzodiazepinů. Riziku abusu podléhali více muži než ženy a nejaktivnější věkovou skupinu ve zneužívání psychoaktivních látek byla věková skupina 19 - 35 let. Největší počet konzultací byl poskytnut volajícím z Prahy. Vzrůstající
trend počtu případů abusu byl zaznamenán ve skupině psychostimulancí. Účinnost legislativních opatření dokazuje
případ dextrometorfanu, kdy po změně způsobu jeho výdeje z volného prodeje na výdej pouze na recept klesl počet
případů konzultovaných s TIS prakticky na nulu.

Úvod
Podle výroční zprávy Evropského monitorovacího
centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) za
rok 2018 je situace v oblasti drogové scény v Evropě
v dynamické fázi, kdy je dostupnost drog stabilně
vysoká.1 Výroční zpráva Národního monitorovacího
střediska pro drogy a závislosti o stavu ve věcech
drog v České republice v roce 2017 hovoří o stabilní
míře užívání konopných látek, extáze, kokainu a halucinogenních hub od roku 2008. Mírně roste v posledních letech počet případů užívání metamfetaminu
(pervitinu).2
Problémem spjatým s užíváním drog je, kromě potenciálu vyvolání závislosti (psychické i fyzické), i to,
že osoby užívající návykové látky jsou častými návštěvníky zdravotních, sociálních a vězeňských zařízení, proto představují pro stát nemalou finanční
zátěž.2 Z těchto důvodů je nezbytné případy abusu
psychoaktivních látek monitorovat a hledat účinná
opatření prevence nárůstu počtu těchto případů.
Toxikologické informační středisko (TIS) při Klinice pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze poskytuje nepřetržitou telefonickou
konzultační službu pro případy intoxikací pro širokou i odbornou veřejnost. Ročně řeší TIS přibližně
20 000 případů převážně akutní expozice nebezpeč-

ným toxickým látkám přírodního a syntetického původu. Konzultace zaznamenané při řešení intoxikací
proto poskytují cenný materiál pro studium výskytu
nejrůznějších otrav v České republice.
Cílem studie byla analýza dat o užívání a především
zneužívání psychoaktivních látek získaných z evidenčního systému TIS za posledních 11 let formou
retrospektivní populační analýzy výskytu, demografických charakteristik a trendů zaznamenaných v průběhu let 2008 až 2018.
METODIKA
Údaje studie vycházejí z elektronického evidenčního systému používaného na Toxikologickém informačním středisku již od roku 2005. Látky s potenciálem vyvolat závislost (abusus) byly klasifikovány do
následujících deseti kategorií: 1. psychostimulancia
amfetaminového typu a kokain, 2. syntetické kanabinoidy, 3. přírodní kanabinoidy, 4. halucinogeny,
5. gamahydroxybutyrát, 6. benzodiazepiny, 7. Z-hypnotika, 8. opioidy a opiáty, 9. dextrometorfan,
10. léčivé přípravky ze skupiny stimulancií. V evidenčním systému se jednotlivé údaje vyhledávaly pomocí klíčových slov. Případy popsané v článku jsou
souhrnem evidovaných případů za roky 2008-2018.
U každé skupiny látek je uveden: i) celkový počet
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Abstrakt v angličtině
The abuse of psychoactive substances presents a serious social problem. The Toxicological Information Centre (TIC)
in Prague, the only centre of its kind in the Czech Republic, is an important source of information on the cases of
psychoactive substances abuse. In this retrospective study we analysed the cases of non-medical use and abuse of
psychoactive substances consulted with TIC over 2008 – 2018 period. The most frequently abused group of substances
were pharmaceuticals benzodiazepines. The prevalence of cases of abuse in males was higher than in females and the
age group from 19 to 35 years was responsible for the most part of cases. The highest number of consultations was
provided for callers from Prague. The rising trend in the number of cases was registered in the group of psychostimulants. The efficacy of legislative measures was demonstrated in the case of dextrometorphan abuse, where the
number of cases consulted with TIC decreased to zero after re-qualifing this pharmaceutical as a „prescription-only“
one.
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Abstrakt:
Organizovaný zločin představuje pro většinu států světa mimořádnou bezpečností hrozbu, schopnou nepříznivě zasáhnout do demokratických základů a principů právního státu. Na území České republiky jsou v rámci organizovaného
zločinu nejvíce aktivní skupiny vietnamsky hovořících osob, se stabilní základnou danou historickými souvislostmi
a vyznačují se vysokou flexibilitou, aktivitou, využíváním moderních prostředků komunikací a konkurenceschopností.
Tato zločinecká uskupení si, podobně jako ostatní, prošla vlastním vývojem a v současné době se v České republice
převážně orientují na činnost, která je spojená s nelegálním nakládáním s návykovými látkami, především konopím
a metamfetaminem.

Úvod
S příchodem a rozvojem globalizace a integrace
současného světa, s možnostmi internetu a vzhledem
k dalším aspektům se organizovaný zločin, v porovnání s 90. léty, kdy se na území České republiky
stabilizoval, výrazně mění. Především jsou patrné
určité změny v jeho charakteru a struktuře. Organizovaný zločin se ještě více etabloval, institucionalizoval
a rozrostl. Došlo k celkovému zlepšení jeho organizovanosti a k využívání moderních technických prostředků. Byl zaznamenán přechod od násilné trestné
činnosti směrem k hospodářské a trestné činnosti
páchané prostřednictvím internetu, jako je například
prodej návykových látek, zbraní, včetně CBRN materiálu, distribuce dětské pornografie a podobně.
K výrazným změnám patří i neustálé rozšiřování kriminálních aktivit a především expanze organizovaného zločinu do společenských struktur.
Skupiny organizovaného zločinu jsou velmi různorodé, flexibilní, vysoce mobilní a působí převážně ve
více státech a oblastech kriminality. V Evropské unii
je v současné době vyšetřováno více než 5 000 organizovaných zločineckých skupin působících na mezinárodní úrovni.1 Mimo jiných skutečností i tento
vysoký počet vedených vyšetřování poukazuje na
podstatný rozsah a potenciální dopad organizované
trestné činnosti. Takovou jinou skutečností může
být i spolupráce mezi různými zločineckými skupinami, která nyní v řadě případů překračuje národní
a etnické rozdíly. Příkladem na území Evropy je
spolupráce mezi vietnamskými skupinami organizovaného zločinu a srbskými či kosovo-albánskými
skupinami. Kromě toho, že organizované zločinecké
skupiny navzájem spolupracují, tak v posledních několika letech jsou zločinecké organizace na meziná-

rodní úrovni tvořeny již členy více než jedné státní
příslušnosti.
Organizovaný zločin tedy už delší dobu získává
širší rozměr a nelze ho považovat za problém pouze
lokální, ale naopak celosvětový, a je tedy nutné při
jeho potírání i takto k němu přistupovat. To, že organizovaný zločin a jeho doprovodné jevy představují
mimořádnou bezpečnostní hrozbu, souvisí především
s hlavním cílem zločineckých organizací, jehož podstatou je dlouhodobé, záměrné a systematické dosahování maximálního zisku, bez ohledu na použité
prostředky. Za tímto účelem je i snaha struktur získat
vliv, oslabit nebo korumpovat zásadní složky státu.
Zpravidla je tlak činěn na bezpečnostní složky,
orgány samosprávy, moc soudní a politiky vyšší i nižší úrovně. V současné době již nejde pouze o získávání spolupracujících osob v orgánech státní moci,
ale i o obsazování vedoucích funkcí „vlastními
lidmi“. Skupiny organizovaného zločinu chtějí zpravidla zasahovat do právních základů států, jejich
svrchovanosti, demokratických základů, vůle lidu vyjádřenou volbami, aby tyto základy pozměnily ve
svůj vlastní prospěch bez ohledu na většinové přání
společnosti. K tomuto používají různé druhy nezákonných prostředků. Zejména postupují od uplácení,
přes vydírání až po extrémní způsoby v podobě mučení, vražd a jiné násilné trestné činnosti. V nejzazším
případě může dojít k takovému nárůstu moci zločineckých struktur, že budou schopny ovládat nebo
se alespoň podílet na určitých funkcí státu. Takové
loutkové ovládání státu potom vede k nerušenému
a nikým nepotlačovanému fungování organizovaného zločinu, vyznačujícímu se především získáváním
a růstem vlivu a finančních prostředků.
Skutečnost, že organizovaný zločin představuje zá23
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Keywords:
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Abstract:
Organized crime poses an extraordinary security threat to most nations of the world, capable of adversely affecting
their democratic foundations and the rule of law. Within the Czech Republic, Vietnamese-speaking groups are the most
active groups within organized crime, with a stable base given by historical background and characterized by high
flexibility, activity, use of modern means of communication and competitiveness. These criminal groups, like others,
have undergone their own development and are currently in the Czech Republic mainly focused on activities related to
the illegal handling of addictive substances, especially cannabis and methamphetamine.
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Abstrakt:
Anabolické androgenní steroidy jsou při nesprávné indikaci spojovány s řadou nežádoucích zdravotních účinků.
U profesionálních sportovců, kteří jsou pravidelně podrobováni antidopingových testům, je prevalence zneužívání
relativně nízká. Na druhou stranu nelze přehlížet trend užívání anabolických steroidů amatérskými sportovci a kulturisty, kteří nejsou ani v pravidelné péči sportovních lékařů. Tato práce ukazuje případovou studii úmrtí 43letého muže,
který prokazatelně užíval anabolické steroidy a jehož morfologické změny na tkáních při vyšetření post mortem ukazují
na pravděpodobnou spojitost s užíváním anabolických steroidů. Toxikologickým vyšetřením metodou LC/MS byl
v krevním séru zemřelého nalezen boldenon v koncentraci 20 ± 10 ng/ml. Dodatečná analýza zajištěných preparátů
potvrdila, že uživatel měl k dispozici injekční formu boldenon undecylenátu a testosteron enantátu.

Úvod
Nelegální užívání syntetických anabolických androgenních steroidů (AAS) za účelem zvýšení fyzické
kondice a objemu svalové hmoty s sebou přináší
i řadu negativních vlivů na lidský organismus. Vedle
vážných fyziologických (především kardiovaskulárních) nežádoucích účinků se objevují i psychologické
(ovlivnění nálady, agresivní chování apod.). Většina
uživatelů AAS však nežádoucí účinky opomíjí, ať už
se jedná o amatérské kulturisty či profesionální sportovce.1
V souvislosti s výše zmíněnými důvody jsou AAS
uvedeny na seznamu zakázaných látek ve sportu.
Z těchto důvodů je žádoucí mít zavedené metody
analytické detekce zneužívání těchto látek, a to i na
nízkých koncentračních hladinách ve složitých biologických matricích. V případě této práce byly v lidském séru pomocí LC-MS/MS metody nalezeny
2 anabolické androgenní steroidy testosteron a boldenon. Oba steroidy byly také nalezeny v zajištěných
přípravcích určených pro budování svalové hmoty.
Anabolické androgenní steroidy
Syntetické anabolické androgenní steroidy, které
napodobují účinky endogenního testosteronu, byly
vyvinuty v 60. letech minulého století. Ačkoliv Úřad
pro kontrolu potravin a léčiv (Federal Drug Administration, FDA) schválil jejich užívání v případě podpory přírůstku hmotnosti, kompenzování proteinového katabolismu, zmírnění bolesti při osteoporóze,
léčby některých anemií a rakoviny prsu, podléhají
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tyto anabolické steroidy kontrole kvůli jejich potenciálnímu zneužívání.2
Neoprávněné užívání AAS je mezi sportovci i nesportovci poměrně rozšířené, ačkoliv vysoké dávky
anabolických androgenních steroidů způsobují závažné kardiovaskulární příhody. Podávání AAS souvisí
se zvýšeným rizikem hypertenze, změnami lipidového profilu, aterosklerózou a náhlou srdeční smrtí.
Chronické užívání anabolických steroidů potlačuje
funkce levé komory. Mezi další nežádoucí účinky
užívání AAS u mužů patří např. snížená produkce
androgenů varlaty, hypertrofie prostaty či impotence.
Dále se může objevit inzulinová resistence a porucha glukózové tolerance, zadržování vody a soli,
Wilmsův tumor, svalová atrofie, akné, ztráta vlasů,
zvýšené hodnoty jaterních testů, maligní nádory jater
apod. AAS způsobují i psychiatrické a neurologické
nežádoucí účinky, jako je náladovost, psychická závislost, impulzivní chování, zvýšené či snížené libido,
psychóza, akutní schizofrenie, násilné chování, bolesti hlavy nebo mrtvice.3,4
Podle internetového anonymního dotazníku z roku
2006 si téměř 100 % uživatelů steroidy aplikuje intramuskulárně. 89 % uživatelů získává AAS z nelegálních zdrojů, přičemž více než 50 % připouští užívání steroidů syntetizovaných v nezákonných laboratořích. Subjektivní nežádoucí účinky se objevují u téměř
100 % uživatelů.5
Legislativa spojená s užíváním AAS
Podle § 288 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. je
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Abstract:
Anabolic androgenic steroids are associated with a number of adverse health effects in false indications. For professional athletes who are subjected to anti-doping tests in detail, the prevalence of abuse is low. On the other hand,
the trend in the use of anabolic steroids by amateur athletes and bodybuilders, who are not even in the health care of
physicians, cannot be overlooked. This paper shows a case study of 43 old men death, who has been proven to use
anabolic steroids, and suffer from morphological changes in the tissue at post mortem examination for a likely
association with anabolic steroid use. Toxicological examination by LC / MS found boldenone in the blood serum
of the deceased at a concentration of 20 ± 10 ng/ml. Additional analysis of the seized medical preparations confirmed
that the user had an injectable formulation of boldenone undecynlenate and itestosterone enanthate.
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Abstrakt:
Příspěvek popisuje činnost dobře organizované skupiny pachatelů působící v České republice, Slovenské republice,
Anglii, Arménii a Turecku v souvislosti s obchodem a pašováním pervitinu do Japonska a Anglie a rovněž tak
zajímavou obhajobu pachatelů zaměřenou na subjektivní stránku trestného činu.

Úvod
Dne 9. 9. 2014 přijala Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování (NPC
SKPV PČR) oznámení z Velvyslanectví České repu-

bliky v Tokiu v Japonsku, že dne 7. 9. 2014 byli na
letišti Narita v Tokiu zadrženi dva občané České republiky, u kterých kontrolou jejich zavazadel byl ve
dvojitých dnech nalezen ukrytý krystalický pervitin.

Obr. 1 – Kufr Stanislava O. (Zdroj: Celní úřad Japonsko)

Obr. 3 – Kufr Stanislava O. (Zdroj: Celní úřad Japonsko)

Obr. 2 – Kufr Stanislava O. (Zdroj: Celní úřad Japonsko)

Obr. 4 – Kufr Stanislava O. (Zdroj: Celní úřad Japonsko)
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hájcům) a dostanou prostor, aby mohli vyslýchaným
pokládat otázky. V případě výslechů v Japonsku
(Vratislava O. a Moniky N. v procesním postavení
svědků), které realizoval soudce, byla povolena účast
pouze obhájcům, nikoli policistům. I z tohoto důvodu
se nemohu s čtenáři podělit o jistě zajímavé informace, které bychom mohli od japonských kolegů získat.
Na případu je zajímavé, jakým způsobem byla vyhodnocena subjektivní stránka trestného činu a jak je
důležité pro takové rozhodnutí do budoucna zachytit
do písemné podoby výslechu každé slůvko, které ob-

Recenzovaná případová studie

viněný či svědek během výslechu uvedou, aby písemná forma protokolu co nejvěrněji kopírovala ústní
vyjádření obviněného či svědka.
Úplným závěrem bych zvlášť rád poděkoval tlumočnici paní Mgr. Lucii Francové, která nám v rámci
tohoto případu tlumočila a předkládala z japonštiny
do češtiny a naopak. Těch překladů bylo opravdu
hodně a paní tlumočnice musela tlumočení a překladům v této věci obětovat nemálo času, a to i na úkor
své rodiny.

plk. Ing. Petr Konečný, e-mail: petr.konecny@pcr.cz
Policejní prezidium ČR, poštovní schránka 62/NPC, 170 89 Praha 7
Keywords:
pervitin; suitcase; Japan; England; courier; organized group; international cooperation
Abstract:
The paper describes the activities of well-organized groups of criminals operating in the Czech Republic, Slovak
Republic, England, Armenia and Turkey in connection with trade and smuggling of methamphetamine to Japan and
England, as well as an interesting defense offenders focused on subjective aspect of the crime.
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„OD TÉTO PRÁCE SE ODCHÁZÍ
AŽ DO DŮCHODU“
ŘÍKÁ MJR. ING. JAROSLAV VANĚK
BARBORA KUDLÁČKOVÁ a , MARTIN KUCHAŘa,b
a
b

National Drug HQ Criminal Police and Investigation Service, Czech Republic
University of Chemistry and Technology Prague, Czech Republic

K odhalování a vyšetřování trestné činnosti na úseku nedovolené výroby a obchodu s omamnými
a psychotropními látkami neodmyslitelně patří kriminalističtí experti. Jedním z nich je zástupce vedoucího Odboru kriminalistické techniky a expertíz Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
a soudní znalec mjr. Ing. Jaroslav Vaněk, který této práci zasvětil celý svůj profesní život a stal se
součástí celé řady případů realizovaných Národní protidrogovou centrálou a jejím příslušníkům je
kolegou, na něhož se mohou vždy s důvěrou obrátit.
Odbor kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje je jedním z osmi
znaleckých pracovišť s místní příslušností Policie České republiky. Jde o specializované pracoviště zaměřené na kriminalisticko-technickou a expertizní činnost, zapsané v Seznamu znaleckých ústavů evidovaných Ministerstvem spravedlnosti ČR. Kriminalisticko-technická a expertizní činnost je zde členěna
na řadu specializací zařazených pod obor resp. odvětví kriminalistika a probíhá nejen v laboratořích, ale
i v terénu a na místech činu. Jedním z nich je i specializace kriminalistická chemie.
Co Vás na Vaší práci nejvíce baví?
Zajímavá je již formulace Vaší otázky. Osobně si
myslím, že tato práce musí člověka bavit, resp. musí
k ní mít určitý vztah, protože výsledkem této práce
jsou jednoduše řečeno informace, se kterými pracují
další lidé zařazeni v celém tom řetězci dokazovacího
procesu, počínaje místem činu a konče soudním řízením. Jako ve všech odvětvích i v kriminalistice jsou
postupně využívány nové citlivější a sofistikovanější
metody a postupy, neboť s technickým rozvojem dochází zákonitě k využívání nových informací i na
straně pachatelů trestné činnosti. A když se vrátím
k otázce „co mě baví na této práci“, tak je to možnost
přemýšlet a kombinovat.
Kriminalistická chemie je odvětví úzce spjaté s celou
škálou technických prostředků, bez nichž si práci v laboratoři, byť na základní úrovnim v současné době nelze představit. Někteří lidé, a to i na základě zhlédnutí
některých televizních seriálů, mají představu, že do
takovéhoto přístroje na jedné straně vložíme vzorek
a na druhé straně se vytiskne vyčerpávající informace. Ale opak je skutečností. Vždy záleží na obsluze
přístroje, tedy na konkrétním člověku, jak tento výsledek vyhodnotí a jak vyčerpávající informaci je
schopen z konkrétní analýzy získat. Často nestačí
pouze jedna analýza, resp. jedna analytická metoda,
aby laboratoř podala požadované výsledky. Tuto
práci nelze dělat s odpovídajícím výsledkem, když

vás nebaví, když člověk není ochoten nebo neumí
hledat nové cesty a způsoby.
Jaké byly Vaše začátky v této profesi?
K policii jsem nastoupil těsně po revoluci, po ukončení základní vojenské služby, 1. prosince 1989, nejprve na obvodní oddělení a od roku 1991 na své
současné působiště na OKTE v Plzni.
A chemie byla od začátku Vaše volba?
Měl jsem k ní vztah od základní školy, vybral jsem si
střední školu s chemickým zaměřením a z ní jsem pak
nastoupil na Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích. Chemie mě provází celým životem.
Jestli dobře počítám, tak jste na OKTE skoro
třicet let. Co se za tu dobu změnilo?
Vše se vyvíjí a s novými technologiemi musí držet
krok i naše pracoviště. A z toho zákonitě vyplývá, že
školou to nekončí, tedy pokud chce člověk pracovat
na určité úrovni.
Když jsem nastoupil na OKTE, byla laboratoř chemie
vybavena plynovým chromatografem Chrom 5 s plamenově ionizačním detektorem (FID) a ještě náplňovými kolonami (předchůdce kapilárních kolon, pozn.
redakce). K tomu byl grafický výstup pomocí zapisovátka na roli papíru. Tenkrát jsme používali také
infračervený spektrometr Spekord 80, který se ještě
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programoval prostřednictvím děrných štítků. Analyzovaly se převážně textilní vlákna, nátěrové hmoty,
úlomky skla nebo požární akceleranty. V té době
jsme také často řešili v rámci požární chemie případy
samovznícení rostlinného materiálu.

Obr. 1 – Infračervený spektrometr Spekord 80 v roce 1994
(zdroj: archiv OKTE Plzeň)

Obr. 2 – Infračervený spektrometr s mikroskopem Nicolet iN10
(zdroj: archiv OKTE Plzeň)

Zakládaly se v té době nějaké databáze?
Databáze byly na OKTE součástí pouze daktyloskopie, v té době ve formě fyzických daktyloskopických
karet, bez digitalizace jako je dnešní databáze AFIS.
Kromě plynové chromatografie a infračervené spektrometrie jsme často využívali chromatografii na
tenké vrstvě. Po svém nástupu na OKTE jsem objevil
nepoužívaný polarograf fy. Radelkis, tenkrát ještě
s odkapávající rtuťovou kapku a integrátorem, zaznamenávajícím měřené hodnoty přímo na papír. Bylo to
příjemné zpestření práce, protože polarografii jsem
využíval i na škole a každé takové zařízení bylo vzácností.
V době, kdy jsem nastoupil do služebního poměru,
byl záchyt drog minimální. Občas se objevil Braun ve
formě hnědé kapaliny, což byl slangový název pro
Hydrokodon, který se vyráběl v té době většinou z léčiva Alnagon obsahující kodein. V těchto případech
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jsme využívali právě chromatografii na tenké vrstvě
(zkráceně TLC pozn. redakce). Hodně jsme využívali
metodiku doc. Večerkové ze soudního lékařství, neboť v té době nebyly na našich pracovištích dostupné
databáze infračervených spekter nehledě na to, že výsledky zkoumání jsme v té době psali za mých začátků na klasických psacích strojích. Infračervená
spektra se neporovnávala s databází mezi sebou jako
dnes, ale vyhodnocovala se na základě zkušeností
a znalostí chemika.
Kdy se k Vám dostal první hmotnostní spektrometr?
Jak už jsem se zmínil, nejprve jsme využívali plynový chromatograf Chrom 5, který vyvinuly Laboratorní přístroje Praha, což byl, dalo by se říci, největší
výrobce laboratorních potřeb a zařízení v tehdejším
Československu. Toto zařízení bylo vybaveno pouze
FID detektorem, a proto byla možnost identifikace
neznámé látky bez použití příslušného standardu
omezená. V té době jsme si museli pomoci, jak se
říká s tím, co bylo po ruce. To se může současné
generací zdát někdy až komické, ale fungovalo to.
Např. na starém chromatografu s FID detektorem,
který byl ještě osazen náplňovými kolonami, které
měly tudíž větší kapacitu, jsme mohli vzhledem
k principu metody provést nejprve rozdělení vzorku
na jednotlivé čisté látky a ty dále analyzovat jinou
metodou, v našem případě infračervenou spektroskopií. Muselo se to však dělat poněkud krkolomně, tj.
nejprve zjistit retenční časy jednotlivých čistých složek a poté analýzu opakovat, ale s tím rozdílem, že
jsme vyjmuli FID detektor a při vypnutém plamenu,
aby látka neshořela, a při zjištěném retenčním čase
jsme na malý kousek alobalu nechali vždy čistou
látku zkondenzovat a na základě následně pořízeného
infračerveného spektra na FTIR mikroskopu jsme ji
identifikovali. Byla to vlastně taková diskontinuální
plynová chromatografie s FTIR detekcí, což je metoda využívaná např. vojenskou laboratoří na zjišťování bojových otravných látek, ale s tím rozdílem, že
oni měli plynový chromatograf přímo s infračerveným
detektorem. Podobným způsobem lze využít např.
i chromatografii na tenké vrstvě (TLC).
Mezníkem ve vybavenosti laboratoře novou technikou byl rok 1995, kdy nám byl zakoupen infračervený spektrometr s Fourierovou transformací řízený
již počítačem a vybavený databází drog. Následně
v roce 1996 jsme z projektu Phare získali nový plynový chromatograf a v roce 1999 plynový chromatograf s hmotnostním detektorem vybavený spektrální
databází organických látek, jejichž součástí byla i databáze drog. Dalo by se říci, že nové přístroje byly
dodány právě v období, kdy docházelo k nárůstu požadavků právě na zkoumání omamných a psychotropních látek.
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Postupně jsme se začali vyvíjet metodiky a postupy a tento trend je nejmarkantnější v současné době, kdy byla Kriminalistickým ústavem jako metodickým článkem forenzních pracovišť Policie ČR
provedena unifikace metod a postupů pro analýzu vybraných omamných a psychotropních látek.
To znamená, že jednotlivá pracoviště OKTE byla
jednotně vybavena stejným zařízením a tato pracoviště využívají shodné metody analýzy těchto
látek.

Obr. 4 – Příklad záchytu krystalického Pervitinu
(zdroj: archiv OKTE Plzeň)

Obr. 3 – Současné vybavení plynové chromatografie
s hmotnostním detektorem (zdroj: archiv OKTE Plzeň)

Jaké drogy se k Vám nejčastěji dostávají?
V současné době jsou v Plzeňském a Karlovarském
kraji doménou metamfetamin a konopí, po kterých
je poptávka v sousedním Německu. Metamfetamin
se k nám dostává často v krystalické podobě, a dle
operativních informací to vyžaduje „zákazník“.
Zřejmě proto, že u velkých krystalů lze vizuálně
kontrolovat případné vedlejší příměsi, jako např.
dimethylsulfon. Vrátím-li se však cca do roku
1997-2003, tak toto období se vyznačovalo v rámci tehdy Západočeského kraje velkým záchytem
heroinu, a to jak jednotlivých dávek (psaníček),
tak relativně velkým množství zajištěných půlkilových lisovaných balení, tzv. cihel. Byla to vlastně v mikrotenu lisovaná heroinová báze (tzv. hnědý
heroin), který byl obalen hnědou plastovou lepicí páskou. Vzpomínám si, že jsme s kolegou z pracoviště
foto-video zpracovali pro potřeby soudního řízení
tenkrát ještě ve formě VHS krátké video postupu
lisování těchto vzorků na konkrétním zajištěné zařízení, neboť i takovéto zajištěné vzorky bylo možné
dále vzájemně porovnávat, např. na pracovišti mechanoskopie, protože použité kovové matrice zanechávaly na povrchu lisovaných vzorků charakteristické
stopy.

Vzniká z praxe potřeba profilování a propojování vzorků s pachateli?
Tato myšlenka, resp. požadavek ze strany orgánů činných v trestním řízení, pochází již z doby rozšíření
distribuce drog. K tomuto mohou být různé přístupy,
běžně se provádí identifikace a kvantifikace vybraných nečistot nacházejících se v konkrétním druhu
drogy. Již v začátcích jsem přemýšlel o tom, jakým
způsobem nový vzorek relativně jednoduše a rychle
porovnat se vzorky již dříve zkoumanými a dále, zda
to má z dlouhodobého hlediska smysl. Inspiroval mě
princip infračervené spektrometrie. Za prvé metoda je
dostupná na našem pracovišti a za druhé metoda pracuje se softwerem, který umožňuje vytvářet databáze
infračervených spekter. Ale co je důležité, umožňuje
je i porovnávat na základě vybraných kritérií. Pro
laika to možná bude trochu nesrozumitelné, ale
zkrátka určitým, přesně daným způsoben je připraven
vzorek metamfetaminu, ten je analyzován validovanou metodou prostřednictvím plynové chromatografie a získaný chromatogram je konvertován do CSV
formátu, který umí číst softwer pro infračervenou
spektroskopii. Data jsou upravena pomocí vytvořeného makra v Excelu, načtena programem pro vyhodnocování infračervených spekter a uložena do databáze. Tímto způsobem jsme analyzovali a porovnávali asi 2500 vzorků metamfetaminu zajištěných
v rozmezí let 1995 – 2015 s tím výsledkem, že lze
zjistit shodu u vzorků, které pocházejí buď z jednoho
varu, nebo z jednotlivých varů, které jsou pak následně zpracovány a čištěny jako jeden celek. Dva
vary provedené stejným člověkem byly vždy odlišné.
Proto je na základě našich zjištění zbytečné porovnávat vzorky zajištěně po varu s jinými, např. dříve
zajištěnými. Můj názor je ten, že vlastní profilování
má smysl hlavně pro operativní účely, např. porovnat
vzorky od distributora a osob, kterým byly prodány.
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Přiblížil byste nám nějaký zajímavý případ
z Vaší praxe?
Mohu zůstat u profilování a principu, o kterém jsem
se zmínil v předchozím odstavci. Orgán činný v trestním řízení požadoval porovnání obsahu psaníček metamfetaminu, tedy chtěl propojit distributora se čtyřmi odběrateli. U každého z nich byla zajištěna psaníčka, každý byl zadržen, ale zadržen jinde a neměli
jsme prokázané vazby. Vzhledem k tomu, že byla
ke zkoumání předložena řada vzorků (psaníček) a to
jak od odběratelů, tak od distributora, kdy psaníčka
měl u sebe v době zadržení, ale byla u něj zajištěna
i v rámci domovní prohlídky, napadl mě jednodušší
způsob, jak dokázat spojení. Když se vyrábí psaníčka,
většinou se vezme arch papíru, který se rozstříhá
na menší části, z kterých se pak skládají jednotlivá
psaníčka. A pokud to někdo dělá ve „velkém“, stříhá
více archů najednou a asi se nesoustředí na to, aby
byly všechny ústřižky přesné a souměrné. Vzali
jsme proto všechna zajištěná psaníčka, rozbalili je
a vylisovali na leštičce na fotografie. Potom už nám
jen zbylo ústřižky přebrat a srovnat podle tvaru do
původních archů. Ze zkušenosti vím, že i u soudu je
lepší důkaz ten, který lze ukázat, je zjevný a všichni
mu rozumí.

Rozhovor

Jak velkou část ve Vašem zkoumání zaujímají
drogy?
Myslím, že je to na všech pracovištích OKTE napříč
republikou stejné, v tom se asi nevymykáme. Je to
kolem sedmdesáti až osmdesáti procent. U nás je to
nejčastěji metamfetamin a konopí. Ostatní drogy jsou
zajišťovány jen sporadicky.
Po revoluci, zhruba tak od roku 1997 do roku 2003,
jsme měli, jak už jsem se zmínil, období častého záchytu heroinu, lisované zásilky v řádech kilogramů,
v současnosti jsou to většinou jen psaníčka. Tehdy
jsme dostávali ke zkoumání lisované cihly heroinu
i matrice a dařilo se nám je i propojovat. Naskenovali
jsme cihlu heroinu na kopírce s měřítkem a založili
do šanonu. Nic to nestálo a občas z toho byly i výsledky pro operativce. Např. na těchto obrázcích získaných obyčejným naskenováním cihel (položených
na skenovací plochu) jsou dva vzorky zajištěné s odstupem dvou let.

Obr. 5 – fotografie porovnání vzorků psaníček
(zdroj: archiv OKTE Plzeň)

Nebo jsme měli případ, kdy pachatel chodil na veřejné záchodky do nákupních center, schovával se
tam, stříkal kyselinu na záchodová prkénka a vše si
natáčel. Došlo to až tak daleko, že čtyřletá holčička
měla poleptaná stehna. Přišly zelené punčocháčky,
které byly poleptané od kyseliny, a vyšetřovatel chtěl
vědět, o jakou kyselinu se jednalo a její koncentraci.
Každému, kdo má trochu povědomí o chemii je jasné,
že pokud nemá kapalný vzorek, koncentraci těžko
stanoví. Forenzní experiment jsme provedli tak, že
jsme si připravili kalibrační řadu kyseliny sírové, nakapali jsme na punčocháče a podle toho, jak se odbarvily (barvivo reagovalo jako indikátor), jsme vyhodnotili 60 % kyselinu sírovou, která byla později
zajištěna u pachatele.
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Obr. 6, 7 – Scan cihel heroinu (zdroj: archiv OKTE Plzeň)

Kromě klasických omamných a psychotropních látek
laboratoř jsme analyzovali např. i padělky léčiv a podpůrných prostředků. Já osobně bych si ze zkušenosti
v laboratoři cestou internetu takového zboží nekupoval. Na tomto obrázku je např. tableta Sildenafilu, což
je prostředek na erektilní disfunkci. Prostředek byl
zakoupen cestou internetu a tableta byla vyjmutá
z uzavřeného platíčka. Na lomu tablety je zřejmé,
že byla vylisována zřejmě z odpadu (poškozených
tablet), které někdo vynášel.

Rozhovor
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Obr. 8, 9, 10, 11, 12 – Fotografie zkoumaných padělků léčiv (zdroj: archiv OKTE Plzeň)
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Obr. 13 – vykrystalizovaný hydrochlorid metamfetaminu v pekáčku z varného skla (zdroj: archiv OKTE Plzeň)

Rozhovor

roxidu, což je velmi citlivá látka, a specializovaná
literatura uvádí možnost reakce pouhou energií
uvolněnou prasknutím krystalu. Sled událostí začal
ve vojenském útvaru v Janovicích nad Úhlavou,
kdy si voják základní služby vyráběl acetonperoxid
a ten mu ráno explodoval na pokoji. Když jsem viděl fotodeokumentaci z místa události, měl štěstí,
že to přežil. Další vzorek, který našli, přivezli
k nám a následně zjistili, že si to vozil domů do
Prahy, kde měl asi 0,5 kilogramu, takže museli evakuovat panelák. No a ten náš vzorek tzv. „odešel“
v laborato-ři v digestoři. Naštěstí to odnesla jen tříselní tepna a měl jsem povrchová zranění břicha od
roztříštěného skla.

Obr. 14 – příklad zajištěného množství Pervitinu (zdroj: archiv
OKTE Plzeň)

S kým nejčastěji spolupracujete?
Jsme místně příslušní v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje, ostatním krajům vypomáháme, když jsou
například kapacitně přetížení a naopak. V současnosti
je to také otázka kapacit jednotlivých pracovišť
OKTE a Kriminalistického ústavu.
Vnímáte nějaká větší rizika ve Vaší práci, například v souvislosti s rostoucím objemem varen metamfetaminu?
Policie disponuje základními ochrannými prostředky
jednotlivce. V případě zvýšeného nebezpečí pak
spolupracujeme s Hasičským záchranným sborem,
který je vybaven vzhledem ke své činnosti účinnějšími ochrannými prostředky a technickým vybavením.
Nikdy nelze zcela vyloučit, že se do laboratoře dostane vzorek, na první pohled vypadající jako droga,
avšak může se jednat např. o výbušinu nebo jinou
biologicky nebezpečnou látku.
Mám za sebou nepříjemnou zkušenost v souvislosti
se zkoumáním výbušin, ale naštěstí to dobře dopadlo.
V roce 1997, v té době ještě nebyl u policie institut
pyrotechnické služby, nám přivezli vzorek acetonpe-
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Obr. 15 – Novinový výstřižek vztahující se k zajištěnému
acetonperoxidu (zdroj: archiv OKTE Plzeň)

Setkáváte se také s environmentální kriminalitou, například v souvislosti s výrobou drog?
Míváme případy, kdy se najdou chemické látky v přírodě, pachatelé ekologii neřeší a vylévají odpady
z výroby metamfetaminu kdekoliv. Řeší se to většinou ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem,
který má techniku na prvotní detekci a na likvidaci
nebezpečných látek. U nás se pak tyto látky a další
vzorky, nejčastěji z půdy, dále zkoumají a zjišťuje
se, jejich původ a další parametry. Vzpomínám si
na případ, kdy si lidé ve vsi stěžovali na zápach z odpadů a následně se zjistilo, že v té vesnici byla varna
pervitinu a pachatelé rozpouštědla vylévali do odpadu.

Rozhovor

BULLETIN 4/2019

Obr. 16 – skladování odpadu z výroby Pervitinu ve sklepě objektu, kde k výrobě docházelo (zdroj: archiv OKTE Plzeň)

Je něco co byste si ve vaší práci přál? Třeba
nějaký nový přístroj, který by Vám pomohl
při zkoumání drog?
Dle mého názoru jsou OKTE vybavena dostatečnou
technikou, aby mohla zajišťovat na ně kladené požadavky. A co bych si přál, tak asi vzhledem k tematic-

kému zaměření rozhovoru, méně drog mezi lidmi
a hlavně mezi dětmi.
Děkuji vám za rozhovor a přeji Vám hodně
štěstí a úspěchů ve Vaší práci, ale i osobním
životě.

kpt. Mgr. Barbora Kudláčková, e-mail: barbora.kudlackova@pcr.cz
kpt. Ing. Martin Kuchař, Ph.D., e-mail: martin.kuchar5@pcr.cz
Policejní prezidium ČR, poštovní schránka 62/NPC, 170 89 Praha 7
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Sdělení redakce

PODĚKOVÁNÍ ŠEFREDAKTOROVI
DRUGS A FORENSICS BULLETINU NPC
S koncem roku 2019 končí také služební poměr
u Policie ČR dlouholetého šéfredaktora Drugs & Forensics Bulletinu NPC, kpt. Bc. Petra Procházky, kterému bychom jménem celé redakční rady chtěli na
tomto místě velice poděkovat za jeho nasazení, s kterým se D+F Bulletinu mnoho let věnoval. Tento
velmi náročný a odpovědný post převzal v roce
2012 od Miloše Vaněčka, který byl jedním ze zakladatelů Bulletinu NPC. Je to až neuvěřitelné, že letos
uzavíráme již 25. ročník! V době, kdy kolega Procházka Bulletin před více jak sedmi lety přebíral,
vrcholila všeobecná krize tištěných médií, usilovali
jsme o nové autory a náš čtvrtletník stál na křižovatce, zda pokračovat v tištěné podobě, nebo zachovat pouze elektronickou. Nakonec zvítězil názor, že
budeme v tomto modelu pokračovat. To však znamenalo, pokusit se změnit formát čtvrtletníku a posunout
ho z úrovně populárně-naučné na úroveň vyšší a pokusit se z něj udělat recenzovaný časopis. Byla to,

a stále ještě je, velmi náročná činnost. Kromě řady
formálních náležitostí bylo potřeba vybudovat nový
rozměr časopisu, stanovit pravidla pro autory, najít
recenzenty a vytvořit systém recenzního řízení, atd.
Na tom všem se kpt. Bc. Petr se Procházka velmi
významně podílel. Proto společně s tímto jubilejním
100. číslem Drugs & Forensics Bulletinu NPC
chceme ještě jednou kolegovi, kamarádovi a šéfredaktorovi kpt. Bc. Petru Procházkovi za jeho práci poděkovat a popřát mu do dalších let v nové životní etapě
hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a pohody. Věříme,
že zůstane naším věrným čtenářem i nadále a bude se
zájmem sledovat, kam se nám v další stovce podaří
čtvrtletník posunout. K tomu zcela jistě přispěje
i nový šéfredaktor, kpt. Ing. Tomáš Kratina, kterému
přejeme hodně síly a nápadů.
Za redakční radu
plk. Mgr. Miroslav Hrachovec, MBA

Vážené dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové,
počínaje listopadem roku 2019 byl odborný recenzovaný časopis Drugs & Forensics Bulletin NPC
přijat a zařazen do evropského referenčního indexu
odborných časopisů ERIH PLUS sídlícího v Norsku.
V souvislosti s žádostí o přijetí do indexu redakční
rada provedla celou řadu kroků a vynaložila značné
úsilí na to, aby splnila nelehké požadavky podmiňující inkluzi. Veškerá snaha však přinesla své ovoce
a časopis tímto aktem dosáhl dalšího významného
milníku na cestě odborného periodika, mezi které
bezesporu patří. Posouváme se tak na úroveň vědecky zajímavých časopisů vycházejících v České republice i zahraničí. Jedním z mnoha cílů redakční rady
v této oblasti je rozvíjet a udržovat dobré jméno
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Drugs & Forensics Bulletin NPC, aktuálnost a odbornost publikací, k čemuž jsme nyní snad ještě více,
vázáni členstvím v atraktivním indexu ERIH PLUS.
Členství lze dohledat vložením kódu ISSN časopisu
1211-8834 do vyhledávače na webových stránkách
ERIH PLUS (https://dbh.nsd.uib.no)
Děkujeme všem příznivcům, autorům, recenzentům a v neposlední řadě vědecké radě, členům redakce a všem, kteří se podíleli a podílí na vzniku
každého čísla, za přízeň a vytváření kvalitního základu v posunu časopisu vpřed.
kpt. Ing. Tomáš Kratina
NPC OKVS

ZNEUŽÍVÁNÍ
PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK
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ZA ROKY 2008–2018

AKCE SAKE

NÁLEZ ANABOLICKÝCH STEREOIDŮ
V TĚLE ZESNULÉHO SPORTOVCE
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