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Úvodník
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
že je rok 2020 rokem změn, o tom není sporu. Zanedlouho se po něm budeme ohlížet a bilancovat, co
se nám letos podařilo, kam jsme pokročili ve vytyčených cílech a jaký vlastně tento rok byl. Pandemická
opatření mají vliv na nelegální drogové trhy v perspektivě nabídky i poptávky, od koncové distribuce,
domácí produkce až po mezinárodní drogový organizovaný zločin. Neznamená to však, že by se páchání
trestné činnosti tohoto typu vytratilo nebo významně omezilo. Dá se říci, že se mění, transformuje,
přesouvají se oblasti zájmu i uživatelských preferencí. V evropském kontextu nabývá na významu
produkce a distribuce metamfetaminu z jiných než českých zdrojů, narůstá vliv virtuálního prostředí
jako obchodní platformy v souvislosti s kryptoměnami, sociálními sítěmi i zásilkovým doručováním.
V otázce konopí je situace v Evropě odlišná od Severní Ameriky. Předmětem odborného diskursu
a vědeckého zájmu jsou i rizika spojená se změnou formátu regulace a drtivá většina evropských států
se na zásadní revoluci, i pod vlivem poněkud jiných a závažnějších problémů, zcela prokazatelně
nepřipravuje, jak by mohlo připadat laickému konzumentovi informací mainstreamových médií.
I poslední číslo bulletinu v letošním roce je pečlivě připraveno a troufám si říci, že je tematicky velmi
pestré. Doufáme, že Vás vybraná témata zaujmou a přispějí k pokud možno klidnému prožití závěru
roku.
S přáním pevného zdraví,
brig. gen. Mgr. Jakub Frydrych
ředitel NPC SKPV PČR
Editorial
Dear readers,
that 2020 is a year of change, there is no doubt about that. Soon we are going to look back at it and rate,
what we have achieved this year, where we have progressed in the set goals and what this year was like.
Pandemic measures affect illegal drug markets in terms of supply and demand, from final distribution,
domestic production to international drug organized crime. However, this does not mean that the
commission of this type of crime disappear or is significantly reduced. It can be said that it is changing,
transforming, moving areas of interest and user preferences. In the European context, the production
and distribution of methamphetamine from sources other than Czech is gaining in importance, and the
influence of the virtual environment as a business platform is growing with its connection with
cryptocurrencies, social networks and mail delivery. On the issue of cannabis, the situation in Europe is
different from that in North America. The risks associated with the change in the format of regulation
are also the subject of professional discourse and scientific interest, and the vast majority of European
states are not demonstrably preparing for a fundamental revolution, even under the influence of
somewhat other and more serious problems, as it might seem to a lay consumer of mainstream
media.Also the last issue of the bulletin this year is carefully prepared and I dare to say that it is
thematically very varied. We hope that the selected topics will interest you and contribute to a peaceful
experience of the end of the year.
With good health wishes.

Brig. gen. Jakub Frydrych, MSc.
Director of National Drug HQ
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VLIV CHEMICKÝCH LÁTEK NA DEGRADACI TRICHOLOGICKÝCH
STOP
INFLUENCE OF CHEMICAL SUBSTANCES ON THE DEGRADATION
OF TRICHOLOGICAL TRACES
JIŘÍ STRAUSa,b, TAMARA PETŘÍKOVOVÁb
a

University of Finance and Administration, Prague, Czech Republic

b

University of Chemistry and Technology, Prague, Czech Republic

Klíčová slova:
Kriminalistická biologie; vlasy; trichologie; destrukce; kyseliny; hydroxidy
Abstrakt:
V článku je pojednáno o destrukci trichologického materiálu vlivem běžně dostupných látek, jako jsou
kyseliny a hydroxidy. Teoretická část je doplněna o experiment s cílem zjistit možnosti degradace
trichologického materiálu. K experimentu byly využity běžně dostupné látky, byly vybrány takové, u
kterých byl předpokládaný vliv na vlasové vlákno. Viditelný je především vliv pohlaví, mužské vlasy
jsou odolnější vůči rozkladu než ženské vlasy. Vlasy upravované bělením a barvením jsou obecně
náchylnější k chemickým látkám. U nebarvených vlasů jsou náchylnější světlé vlasy na vliv
chemických látek. Vliv věku byl pozorovatelný u pokusu se Savem. Vlasy od nejstarších dárců byly
mnohem náchylnější a v Savu se rychleji rozpustily, i přesto, že nepatřily tyto vlasy mezi poškozené
vlasy vlivem kosmetických úprav. Vliv léků je nezanedbatelný, nicméně jsme v experimentální části
nebrali v úvahu typy léků.

Konflikt zájmů/Conflict of Interest:
Autoři prohlašují, že v souvislosti s tímto článkem jsou bez konfliktu zájmů.
Corresponding Author:
Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. e-mail: straus@email.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28, Praha 6
Keywords:
Forensic biology; hair; trichology; destruction; acids; hydroxides
Abstract:
The article deals with the destruction of trichological material due to commonly available substances
such as as well as acids and hydroxides. The theoretical part is supplemented by an experiment with the
aim to determine the possibility of degradation of trichological material. Commercially available
substances were used for the experiment, those that were expected to have an effect on the hair fiber.
The influence of gender is especially visible, male hair is more resistant to decomposition than female
hair. Hair treated with bleaching and dyeing is generally more susceptible to chemicals. In uncoloured
hair, blond hair is more susceptible to chemicals. The effect of age was observable in the experiment
with Savo. Hair from the oldest donors was much more susceptible and dissolved faster in Savo, even
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though it was not one of the damaged hair due to cosmetic treatments. The effect of drugs is not
negligible, however, in the experimental part we did not take into account the types of drugs.
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REAL WORLD METHAMPHETAMINE DETECTION WITH
HANDHELD
RAMAN – REACTANTS AND BYPRODUCTS OF THE ONE-POT
METHOD
MARK HARPSTER, PhDa,b, MELISSA J. GELWICKS, PhDb, BRYAN H. RAY, PhDc
a

Research Scientist, University of Wyoming, Laramie, Wyoming USA
Applications Chemist, Metrohm Raman, Laramie, Wyoming, USA
c
WMD Clandestine Production Laboratory Site Safety Officer Course/Civil Support Skills CBRNE
Course Instructor, Metrohm USA, Tampa, Florida
b

Keywords:
Methamphetamine; drug identification; drug law enforcement; handheld Raman; one-pot synthesis;
forensics; first responders
Abstract:
Increasingly, methamphetamine production has moved from large-scale laboratory operations to smallscale syntheses using one-pot methods. Methamphetamine can now be rapidly “cooked” in 2-3 gm
batches from commercially available components without the need for specialized equipment. To
address this challenge, police must identify the contents of potential reaction vessels and establish a
pattern of production within a discrete geographical area in order to apprehend and convict
methamphetamine producers. The target in these cases can be a discarded glass jar or plastic drink
bottle containing reaction residue. Handheld Raman is a relatively new method that streamlines infield identification of potentially flammable and explosive residues in one-pot vessels. Sampling and
identification occurs through plastic and glass, ensuring police safety by reducing exposure to
potentially hazardous materials.

Conflict of Interest: The authors declare no conflict of interest
Corresponding Author:
Melissa J. Gelwicks, Applications Chemist, Metrohm Raman, Laramie, Wyoming, USA,
melissa.gelwicks@metrohm.com
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VLIV PREVENCE NA SNIŽOVÁNÍ ZNEUŽITÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK
THE IMPACT OF PREVENTION ON REDUCING ADDICTIVE
SUBSTANCES ABUSE
TOMÁŠ BUREŠa,b, DANA REBEKA RALBOVSKÁa
a
b

Czech Technical University in Prague, Faculty of Biomedical Engineering, Czech Republic
The Municipal Police Slaný, Czech Republic

Klíčová slova:
návyková látka; dotazník; škodlivost; nelegální; prevence; závislost
Abstrakt:
S problematikou návykových látek, laicky řečeno s drogami, se setkáváme bohužel v běžném životě čím
dál častěji. Tyto látky již nejsou nedostatkovým zbožím a jsou dostupné, prakticky kdy a kde si
vzpomeneme. Úvodní část článku seznamuje čtenáře s okolnostmi vzniku závislosti, následně
s preventivními opatřeními a metodologií výzkumu účinnosti prevence. Následuje představení výsledků
dotazníkového šetření, které je doplněno o další podobné studie ze zahraničí a v ČR. Průzkum byl
zaměřen na věkovou skupinu studentů 15–20 let a realizován pomocí anonymního dotazníku, jehož
součástí byl také zkušební test znalostí, získaných po absolvování preventivních přednášek. Průzkumu
se zúčastnilo 823 respondentů. Článek nabízí ucelený prohled na problematiku návykových látek.
Poukazuje na aktuální snadnou dostupnost návykových látek, velkou rozmanitost dostupných
návykových látek pro mladistvé a nízký věk mladých lidí, kteří s drogami přicházejí do kontaktu.

Výsledky průzkumného šetření vycházely z diplomové práce:
Bureš Tomáš, P. Vliv prevence na snižování drogové kriminality. České vysoké učení technické
v Praze, 2020. Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D.
Corresponding Author:
PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského
inženýrství, Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, e-mail:
rebeka.ralbovska@fbmi.cvut.cz
Keywords:
addictive substances; questionnaire; harmfulness; illegal; prevention; addiction
Abstract:
Unfortunately, we come across the issue of addictive substances, in the vernacular “drugs”, more and
more often in everyday life. These substances are no longer hard to get, and they can be procured
anywhere and anytime we want.
The introductory part of the article acquaints the reader with the circumstances of addiction, followed
by preventive measures and research methodology for the effectiveness of prevention. The following
part is a presentation of the results of a questionnaire survey, which is supplemented by other similar
studies from abroad and also in the Czech Republic. The survey focused on the age group of students
aged 15-20. The survey was carried out using an anonymous questionnaire, which also included a test
of knowledge acquired after taking preventive lectures. 823 respondents took part in the survey. The
article offers a comprehensive overview of the issue of addictive substances. It points to the current easy
availability of addictive substances, the great variety of addictive substances available to adolescents
and the young age of young people who come into contact with drugs.
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CHEMICKÝ A BIOLOGICKÝ TERORISMUS A DROGOVÁ
ČINNOST KULTU ÓM ŠINRIKJÓ
CHEMICAL AND BIOLOGICAL TERORISM AND DRUG CRIME
OF AUM SHINRI KYO ORGANIZATION
TOMÁŠ KRATINAa,b
a
b

National Drug HQ Criminal Police and Investigation Service, Czech Republic
Czech Technical University in Prague, Faculty of Biomedical Engineering, Czech Republic

Abstrakt:
Chemický útok prostřednictvím nervově paralytické látky sarin v tokijském metru roku 1995 kultem Óm
šinrikjó je laické i odborné veřejnosti dobře znám. Méně známé jsou jeho další aktivity s cílem výroby a
vývoje biologických zbraní a jejich plánované nasazení proti civilnímu obyvatelstvu. Jedním z
významných zdrojů, který pomáhal kultu financovat uvedené aktivity, byla výroba a prodej návykových
látek, především stimulantů a halucinogenů, které pravděpodobně dále distribuovali zločinecké
organizaci Yakuza. Soudní řízení pro výrobu a prodej návykových látek, které bylo proti vůdci Óm
šinrikjó Šókó Asaharovi vedeno, prokurátor zastavil, neboť nedosahovalo takové závažnosti jako
hromadné postižení osob účinky sarinu po teroristickém útoku v tokijském metru.

Klíčová slova:
Óm šinrikjó; CBRN terorismus; nelegální výroba návykových látek; sarin; financování trestné činnosti;

Konflikt zájmů/Conflict of Interest:
Autor prohlašuje, že v souvislosti s tímto článkem je bez konfliktu zájmů.
Corresponding Author:
kpt. Ing. Tomáš Kratina, e-mail: tomas.kratina@pcr.cz
Policejní prezidium ČR, poštovní schránka 62/NPC, 170 89 Praha 7
Keywords:
Aum Shinri Kyo; CBRN terrorism; illicit drugs manufacturing; sarin; drug crime financing
Abstract:
The chemical attack using the nerve agent sarin in the Tokyo subway in 1995 by the Aum Shinrikyo
group is well known. Less well known are the group's activities aimed at producing and developing
biological weapons and their planned deployment against the civilian population. One of the important
sources that helped the cult to finance these activities was the production and sale of addictive
substances, especially stimulants and hallucinogens, which were probably further distributed to the
Yakuza criminal organization. The prosecutor stopped the case for the production and sale of addictive
substances against the leader of Aum Shinrikyo Shoko Asahara, as it was not as serious as mass injured
of sarin.
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ZMĚNA JE MOŽNÁ ANEB PRÁCE S KLIENTEM V TERAPEUTICKÉ
KOMUNITĚ KROK
THE CHANGE IS POSSIBLE OR WORKING WITH PATIENT IN
THERAPEUTIC COMMUNITY KROK
BARBORA GRMOLCOVÁ, HANA ČAMLÍKOVÁ
Therapeutic Community KROK, třída Komenského 2124/88, 697 01 Kyjov, Czech Republic
Klíčová slova:
návykové látky; terapeutická komunita; terapie se závislým klientem; rodinná terapie a model růstu
Abstrakt:
Tento článek přibližuje práci se závislými klienty v Terapeutické komunitě Krok v Kyjově. Terapeutická
práce je postavena na individuální a skupinové terapii, na pracovní terapii, kterou často naplňuje práce
v přírodě, pro přírodu. Závislost ovlivňuje všechny části života klienta včetně jeho rodiny, proto se
terapie zaměřuje i na rodinnou terapii. V tomto příspěvku je zmíněn i výzkum, který se zabýval
úspěšností léčby a resocializací klientů v Terapeutické komunitě Krok.

Konflikt zájmů/Conflict of Interest:
Autoři prohlašují, že v souvislosti s tímto článkem jsou bez konfliktu zájmů.
Corresponding Author:
Mgr. Barbora Grmolcová, e-mail: grmolcova@oskrok.cz,
Terapeutická komunita Krok, třída Komenského 2124/88, 697 01 Kyjov
Keywords:
addictive substance; therapeutic community; therapy for a client with addiction; family therapy and the
satir model
Abstract:
This article describes working with clients with addiction in the Therapeutic community Krok in
Kyjov. Therapy is based on individual, group and occupational therapy , that is often filled, with work
in nature and for nature. Addiction affects all parts of client´s life including his family, therefore the
therapy is focused on family therapy too. In this article we also mention the research, that is focused
on success rate of therapy and resocialization of clients in the Therapeutic community Krok.
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OPERACE „PALETA“ (2. část)
OPERATION „PALETA“ (2nd part)
PETR ŠIMEK
National Drug HQ Criminal Police and Investigation Service, Czech Republic
Klíčová slova:
celní kontrola; heroin; chlor(pseudo)efedrin; metamfetamin; mezinárodní policejní spolupráce
Abstrakt:
Autor v kazuistickém článku popisuje průběh trestního řízení ve věci vedené policejním orgánem
Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování pod krycím označením PALETA.
V přípravném řízení policejní orgán dokumentoval trestnou činnost pachatele turecké národnosti, který
operoval v drogovém kriminálním prostředí jako zprostředkovatel dovozu heroinu do České republiky
a následně jako obchodník s chlor(pseudo)efedrinem. V trestním řízení bylo nutné prokázat, že
neregulovaná látka – chlor(pseudo)efedrin byla určena k výrobě metamfetaminu.
Konflikt zájmů/Conflict of Interest:
Autor prohlašuje, že v souvislosti s tímto článkem je bez konfliktu zájmů.

Corresponding Author:
pplk. Mgr. Petr Šimek, e-mail: petr.simek3@pcr.cz
Poolicejní prezidium ČR, poštovní schránka 62/NPC, 170 89 Praha 7
Keywords:
Customs control; heroin; chlor(pseudo)ephedrine; methamphetamine; international police cooperation
Abstract:
In the case interpretation article author describes development of crime proceedings in a criminal
matter conducted by police authority National drug headquaters of criminal and investigation service
under a code name „PALETA“. During preliminary proceedings police authority documented criminal
aktivity of Turkish nationality, who operated in narcotics enviroment as heroin import broker and then
as chlor-ephedrine dealer. In this proceeding it was neccesary to prove, that not-regulated substance
was designated to metamphetamine production.
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10 LET S PROJEKTEM „SPRÁVNÝM SMĚREM“
10 YEARS WITH THE PROJECT "SPRÁVNÝM SMĚREM"
JANA POSOVÁ
National Drug HQ Criminal Police and Investigation Service, Czech Republic
Klíčová slova:
protidrogová prevence; soutěž; plakáty; výstava; projekt „Správným směrem“
Abstrakt:
Protidrogová prevence zaujímá své nezastupitelné místo v celkovém přístupu k efektivnímu boji proti
zneužívání návykových látek. Národní protidrogová centrála SKPV PČR v této oblasti disponuje
vlastním významným preventivním programem nazvaným “Správným směrem.” Program je určen pro
žáky základních a středních škol, kteří se na něm však sami tvorbou plakátů s protidrogovou tématikou
podílejí. Program během své desetileté existence prošel vlastním vývojem a má za sebou celou řadu
úspěchů.

Konflikt zájmů/Confilct of Iterest
Autor prohlašuje, že v souvislosti s tímto článkem je bez konfliktu zájmů.
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Policejní prezidium ČR, poštovní schránka 62/NPC, 170 89, Praha 7
Keywords:
Drug prevention; competition; posters; exhibition; project "Správným směrem" (Right Direction)
Abstract:
Drug prevention plays an irreplaceable place in the overall approach to the effective fight against
substance abuse. The National Anti-Drug Center of the SKPV PČR in this area has its own significant
prevention program called "The Right Direction." The program is intended for primary and secondary
school pupils, who, however, participate in it by creating posters with anti-drug themes. During its tenyear existence, the program has undergone its own development and has had a number of successes.
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PREVENCE MORAVSKOSLEZSKÝCH POLICISTŮ V OBLASTI
NÁVYKOVÝCH LÁTEK
THE ACTIVITIES OF MORAVIA-SILESIAN OFFICERS IN THE AREA
OF DRUG PREVENTION
DANIELA VLČKOVÁ, MARTINA JABLOŃSKÁ, MARIKA JELIČOVÁ, PAVLA
WELNOVÁ
The Moravian-Silesian Regional Police Directorate, Prevention Department
Klíčová slova:
Protidrogová prevence; preventivní materiál; návykové látky; žáci; mládež
Abstrakt:
Posílení právního vědomí v souvislosti s užíváním, držením, výrobou či distribucí omamných a
psychotropních látek je cílem preventivních aktivit policistů oddělení prevence Krajského ředitelství
policie Moravskoslezského kraje. K naplnění tohoto cíle jsou určeny preventivní projekty a informační
kampaně, které policisté v praxi využívají v rámci besed či přednášek nejen pro děti a mládež, ale také
pro rodiče a pedagogické pracovníky.

Konflikt zájmů/Conflict of Interest:
Autoři prohlašují, že v souvislosti s tímto článkem jsou bez konfliktu zájmů.
Corresponding Author:
por. Mgr. Daniela Vlčková, e-mail: daniela.vlckova@pcr.cz
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna 1682/24, 728 99 Ostrava
Abstract:
Reinforcement of the legal awareness related to drug use, drug possession, production and distribution
of narcotics and psychotropic substances is the goal of preventive activities of Moravian-Silesian
Regional Police Directorate, Prevention department officers. Preventive projects and information
campaigns are used to fulfill this goal, officers do discussions and lectures not only for children and
teenagers, but for parents and teachers too.
Keywords:
Drug prevention; preventive printed matter; addictive substances; pupils; teenagers
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ „LET IT ROLL 2019“
SECURITY PRECAUTIONS „LET IT ROLL 2019“
MARTIN KAŠÍK
National Drug HQ Criminal Police and Investigation Service, Czech Republic
Klíčová slova:
festival; taneční hudba; návykové látky; trestný čin; přestupek; cizinci; bezpečnostní opatření
Abstrakt:
Příspěvek popisuje průběh bezpečnostního opatření na hudebním festivalu Let It Roll 2019, kde byl
důvodný předpoklad nezákonného užívání omamných a psychotropních látek ze strany návštěvníků.
Jako velmi účinná při dokumentování protiprávní činnosti se ukázala vzájemná spolupráce různých
bezpečnostních složek a specialistů – chemiků. Přímo na místě konání festivalu docházelo k určení
kvantitativního obsahu účinné látky v zajištěných návykových látkách, což vedlo k urychlení a
zefektivnění případného řízení.

Konflikt zájmů/Conflict of Interest:
Autor prohlašuje, že v souvislosti s uvedeným článkem je bez konfliktu zájmů.
Corresponding Author:
kpt. Mgr. Martin Kašík, e-mail: martin.kasik@pcr.cz
Policejní prezidium ČR, poštovní schránka 62/NPC, 170 89 Praha 7
Keywords:
festival; dance music; addictive substances; a crime offense; foreigners; security precautions
Abstract:
The article describes the course of security measures at the music festival Let It Roll 2019, where there
was a reasonable presumption of illegal use of narcotics and psychotropic substances by visitors. The
mutual cooperation of various security forces and specialists - chemists - proved to be very effective in
documenting illegal activities. The quantitative content of the active substance in the seized addictive
substances was determined directly at the festival venue, which led to the acceleration and streamlining
of any proceedings.
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„DROGOVÁ PROBLEMATIKA JE SPECIFICKÁ …“
říká Zdeňka Papežová, dlouholetá policejní preventistka a spoluzakladatelka neziskové
organizace Záchranný kruh, která mimo jiné pracuje jako lektor ve vzdělávacím centru Svět
záchranářů - Centrum zdraví a bezpečí v Karlových Varech.

"DRUG PROBLEMATICS IS SPECIFIC …"
says Zdeňka Papežová, a long-time police preventer and co-founder of the non-profit
organization Záchranný kruh, which also works as a lecturer at the Svět záchranářů - Health
and Safety Center in Karlovy Vary.
BARBORA KUDLÁČKOVÁ
National Drug HQ Criminal Police and Investigation Service, Czech Republic
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři odborného časopisu Drugs & Forensics
Bulletin Národní protidrogové centrály,
časopis, který se může honosit již 26 lety svého pravidelného působení, prošel za dobu své
existence svým přirozeným historickým vývojem. Za tu dobu si vytvořil základnu svých
pravidelných věrných čtenářů i autorů a nalezl své nezastupitelné a jedinečné místo, díky
skladbě svých příspěvků, v oblasti tuzemských odborných časopisů, zabývající se
problematikou návykových látek a závislostí. Zvláště za poslední roky se podařilo dosáhnout
podstatných pozitivních milníků, jako bylo získání jednoznačného identifikačního čísla ISSN,
zařazování odborných recenzovaných studií a článků, rozšíření základny recenzentů a zpřísnění
recenzního řízení, hodnotné grafické, ediční a korektorské práce. V neposlední řadě zařazení
časopisu do evropského indexu odborných časopisů ERIH Plus a mnoho dalšího.
Veškeré zkvalitňující změny, které rozhodně nejsou poslední, nás však dovedly do bodu,
ve kterém hodláme udržet zvyšující se úroveň časopisu, a proto dojde od čísla 1/2021 (ročník
XXVII) ke zvýšení ceny časopisu. Aktuální částka 80 Kč za jeden výtisk se zvýší na 100 Kč
za výtisk, tedy v rámci ročního předplatného čtyř čísel časopisu z 320 Kč na 400 Kč.
I nadále se budeme snažit kvalitu odborného časopisu zvyšovat, při současném zachování
skladby témat a článků pro všechny čtenáře. Již od příštího roku se můžete těšit na další
připravované změny, které jistě oceníte.
Pevně věříme, že mírné zvýšení ceny časopisu nebude pro Vás, naše čtenáře a podporovatele
újmou a setká se s pochopením a i nadále zachováte přízeň časopisu Drugs & Forensics Bulletin
Národní protidrogové centrály.
kpt. Ing. Tomáš Kratina
šéfredaktor
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