ÚSTŘEDNA KRIMINÁLÍ POLICIE
ČESKÉ REPUBLIKY
ODBOR DROG

ZPRÁVA

O ČINNOSTI ODBORU DROG ZA ROK 1993

I.
ODBOR DROG ÚSTŘEDNY KRIMINÁLNÍ POLICIE ČR
Odbor drog ÚOZZ ÚKP PP ČR stojí na počátku roku 1994 jako vysoce produktivní a
specializovaná protidrogová centrála policie České republiky. Má za sebou desítky úspěšných
akcí s vysokou mezinárodní prestiží. Plní úkoly v oblasti potírání a předcházení drogové
kriminality a to jak na území České republiky, tak i na poli mezinárodní spolupráce v boji
proti drogám.
Stanovené úkoly na úseku boje proti drogové kriminalitě plní jako vysoce produktivní
a výkonné pracoviště ÚKP PP ČR. Kromě přímého výkonu působí i jako pracoviště
analyticko-informační, metodické a koordinační. Dále působí jako:
 Centrální výkonná složka Policie ČR, jež plní úkoly v oblasti potírání a předcházení
drogové kriminality. Činnost odboru drog se soustřeďuje na nezákonný obchod a
výrobu omamných a psychotropních látek na území České republiky a jejich
nezákonný dovoz a vývoz.
 Centrální služba pro koordinaci činnosti represivních složek ve smyslu realizace
Programu kontroly drog OSN vycházejícího z příslušných mezinárodních úmluv z let
1961, 1971 a 1988.
 Zajišťuje spolupráci s obdobnými mezinárodními organizacemi.
Za rok jeho činnosti se jednoznačně pozitivně osvědčila koncepce tohoto útvaru. Jako
naprosto nezbytná se ukázala nutnost centralizovat boj proti drogové kriminalitě a
organizovanému zločinu jako takovému, do jednoho silného výkonného centra,
nepodléhajícímu jakýmkoliv místním vlivům, které je schopné garantovat policejní výkon
v této oblasti a to i na poli mezinárodním, s odstraněním rizika roztříštěnosti,
nekoordinovanosti a nebezpečí úniků informací v této citlivé oblasti.
Na základě pečlivé analýzy činnosti, výsledků a též i z hlediska plnění usnesení vlády
ČR č. 446 ze dne 18.8. 1993 se dotváří Odbor drog ÚKP PP ČR jako silná a výkonná
protidrogová centrála v České republice.
V současné době je Odbor drog ÚKP PP ČR rozdělen na čtyři základní pracovní báze.
I. Analyticko-informační.
Plni úkoly v oblasti analýzy rozpracovaných akcí, věcí ukládaných a ukončených a v
oblasti vytváření nezbytných informačních toků jak uvnitř, tak i vně útvaru. Dále provádí
ukládání a vyhodnocování všech informací, poznatků a případů do databáze Odboru drog
ÚKP PP ČR. Obhospodařuje blokační systém, zajišťuje vnitřní a vnější informační servis,
provoz počítačové sítě, vede archiv, provádí lustrace pro Interpol a ostatní součásti Policie
ČR a lustrace v podnikovém rejstříku podle potřeb ostatních oddělení.
II. Koordinační a metodické.
Plní úkoly na úseku koordinace činnosti jednotlivých oddělení Odboru drog ÚKP PP
ČR ve vztahu k jednotlivým expoziturám ÚKP PP ČR, ostatním službám Policie ČR a
mimoresortním subjektům, podílejícím se na řešení drogové problematiky. Provádí
metodickou činnost ve vztahu k expoziturám ÚKP PP ČR a ke kriminální službě zabývající
se drogovou problematikou na úrovni krajů a okresů. Při realizaci konkrétních případů
poskytuje pomoc a zajišťuje provedení speciálních úkonů nebo služeb pro potřeby
jednotlivých oddělení Odboru drog ÚKP PP ČR a podle potřeby i pro expozitury ÚKP PP
ČR.

III. Mezinárodní oddělení.
Plní úkoly v oblasti operativního rozpracování zločineckých skupin a to zejména z
hlediska jejich trestné činnosti v oblasti převozu omamných a psychotropních látek přes
území České republiky. Odpovídá za úzkou koordinaci a součinnost se zahraničními
speciálními protidrogovými centrálami, zabezpečuje mezinárodní spolupráci, zpracovává
dožádání zahraničních policejních centrál a zajišťuje výměnu aktuálních informací z oblasti
drogové kriminality v rámci mezinárodní spolupráce (zajišťování, účast a organizování
mezinárodních porad, školení apod.).
IV. Speciální oddělení.
Je rozděleno na 5 operativních skupin. Plní úkoly v oblasti aktivního operativního
rozpracování celé takzvané vnitřní báze, to je zločineckých skupin působících a přímo
ovlivňujících nelegální drogovou scénu na území České republiky z hlediska výroby, vývozu,
dovozu a organizované distribuce omamných a psychotropních látek na domácím trhu.
Mimo to v plném rozsahu zodpovídá za drogovou problematiku na území Středočeského
kraje a hl.m. Prahy, kde nahrazuje druhá oddělení expozitur ÚKP PP ČR.
II.
DALŠÍ INSTITUCE ZAPOJENÉ DO BOJE PROTI DROGÁM
1. Meziresortní protidrogová komise.
Garantem za drogovou problematiku je MV ČR. Ministr vnitra ČR je též předsedou
meziresortní protidrogové komise, v níž jsou zástupci následujících ministerstev: vnitra,
financí, zdravotnictví, průmyslu a obchodu, spravedlnosti, školství, mládeže a tělovýchovy,
zahraničních věcí, obrany, práce a sociálních věcí, hospodářství.
Meziresortní protidrogová komise je odpovědna za přípravu a realizaci protidrogové
politiky na vládní úrovni. Hlavní zásady politiky české vlády přijaté v červnu 1993 v
dokumentu "Koncepce a program protidrogové politiky" jsou následující:
 ochrana občanů před destruktivním účinkem drog a podpora jejich rozhodování pro
život bez drog,
 respektování lidských a osobních práv, což zahrnuje svobodu rozhodování občanů,
zda postoupit rizika spojená s užíváním drog,
 právo občanů na bezpečnost, zahrnující řešení hrozby ze
zločinu,

strany organizovaného

 rovnováha mezi redukcí nabídky a redukcí poptávky, jakož i
prevence,

úlohou represe a

 nesouhlas s legalizací drog,
 zavedení multidisciplinárního přístupu v problematice drog,
 rozvoj spolupráce s mezinárodními organizacemi.
2. Krajské expozitury KP v jednotlivých krajích ČR.
Krajské expozitury kriminální policie v jednotlivých krajích ČR plní na regionální
úrovni obdobné úkoly jako odbor drog ÚKP ČR.
3. Kriminalistický ústav ÚKP.

Oddělení chemie slouží jako servisní laboratoř pro analýzu záchytů drog a
spolupracuje s Forensní toxikologickou laboratoří lékařské fakulty při analýze drog v tělních
tekutinách. Zároveň zpracovává a posuzuje nové výroby a postupy ilegálních výrobců drog,
vypracovává nové postupy analýz omamných a psychotropních látek, plní expertizní činnost
pro všechny složky zapojené do boje proti drogám a úzce spolupracuje s odborem drog
Kriminální policie ČR a NDIS.
4. Národní drogová informační služba.
Provádí analýzu vybraných případů na základě požadavků ÚKP.
III.
ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOEVROPSKÝ MEZIČLÁNEK NA MEZINÁRODNÍCH
TRANZITNÍCH TRASÁCH
Na základě vývoje v několika posledních letech lze konstatovat, že se české země staly
tranzitní zemí pro drogy, a to jednak pro drogy přicházející z Ruska a obzvláště pak pro drogy
původem ze zemí tzv. Zlatého trojúhelníka a Zlatého půlměsíce. Tyto drogy jsou
přepravovány po tzv. Balkánské cestě, kde dochází k jejich transportu z Turecka do
západoevropských zemí přes určitá území. Po této trase se přepravuje především jihozápadní
asijský heroin, který se od začátku 80-tých let stal jedním z hlavních faktorů v mezinárodním
obchodě s drogami. Podle zpravodajských zpráv Interpolu tvořil jihozápadní asijský heroin
v posledních letech 70-80% všech záchytů heroinu v Evropě. Vzhledem k liberalizačnímu
procesu ve východní Evropě a s tím spojené ztrátě restrikčních omezení pro cestování vedou
nové cesty také přes Řecko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Českou republiku. Tyto
země se díky přepravě drog přes svá teritoria stávají více zranitelnější, vzhledem k faktu, že
žádná ze zemí sloužících původně pouze k tranzitu drogy nezůstala ušetřena nárůstu užívání,
obchodu a výroby.
V poslední době se vytvořila jako velmi významná trasa obchodu s drogami severní
větev Balkánské cesty, která se odklání z Bulharska a vede přes Rumunsko, Maďarsko,
Slovensko a Českou republiku do Německa a ostatních zemí západní Evropy. Narůstající
zprávy o obchodování po této trase svědčí o tom, tato trasa představuje kritický tranzitní
koridor. Jasným důkazem tohoto trendu jsou záchyty heroinu, které uskutečnily například
úřady ve Waidhausu a Furt im Waldu na německo-české hranici. Přes území bývalé ČSFR
bylo v roce 1992 prokazatelně přepraveno nejméně 749,27 kg heroinu a v roce 1993 již 997
kg, který byl zadržen v zahraničí. V porovnání s lety předchozími to svědčí nejen o nárůstu
množství přepravovaného heroinu, ale je také důkazem nové Balkánské trasy heroinu do
Evropy. Oproti 123,3 kg heroinu zadrženého v ČSFR v roce 1992 se při stejném počtu
záchytů podařilo v roce 1993 zadržet pouze 18,6 kg heroinu. Ze srovnávacích analýz však
vyplývá, že množství heroinu přepravovaného přes ČR je mnohonásobně vyšší.
tyto:

Z pěti hlavních směrů pašování drog po tzv. Balkánské cestě se České republiky týkají

 Istanbul (Turecko), Kapitan Andrejevo (Bulharsko), Bukurešť (Rumunsko), Budapešť
(Maďarsko), PRAHA (Česká republika), Waidhaus (SRN) - západní Evropa,
 Istanbul (Turecko), Sofie (Bulharsko), Bělehrad (Jugoslávie), Budapešť (Maďarsko),
PRAHA (Česká republika), Furth im Wald (SRN) - západní Evropa.

Nejčastější formou pašování drog po Balkánské cestě je používání nákladních
automobilů, a to obzvláště kamionů označených značkou TIR, kde se předpokládá pašování
značného množství drog s minimálním rizikem. V současné době již existují důkazy o
pašování drog z jihovýchodní Asie prostřednictvím letecké přepravy, dále také za pomoci
kontejnerové přepravy po moři, individuálně v osobních vozidlech a v neposlední řadě s
využitím autobusové přepravy organizované cestovními kancelářemi.
Jedním z podstatných míst pro pašování drog na území České republiky je
mezinárodní letiště Praha - Ruzyně, které slouží nejen k pašování drog z Asie, ale také z Jižní
Ameriky a Afriky. Drogoví kurýři z těchto kontinentů používají transferové lety z hlavních
evropských měst do Prahy. Z Prahy potom cestují osobními automobily nebo železniční
přepravou směrem do západních zemí. Vzhledem k omezeným technickým možnostem a
nedostatečné legislativě se tak mezinárodní letiště Praha - Ruzyně stává velmi výhodným
místem, které je možno využít pro pašování drog.
V poslední době lze prokázat, že území Čech není využíváno pouze pro tranzit, ale i
pro samotný prodej drog. V držení českých občanů byly nalezeny drogy vyrobené v zahraničí,
o čemž svědčí například záchyty folií LSD vyrobené pravděpodobně v Holandsku a to druh,
který je velmi podobný Purple Om, který je v současné době velice populární ve Velké
Britanii, kde je jednou z nejčastěji zachycovaných drog v této zemi. Na černém trhu lze
v současné době získat prakticky všechny světové drogy. Jednou z příčin tohoto stavu je i
absence legálních prostředků, které by mohla policie při potírání nezákonného obchodu
s drogami používat (undercover operace, sledovaná zásilka, konfiskace majetku, paní peněz
atd.).
Podle policejních informací lze také již předpokládat spojení mezinárodního obchodu
s našimi občany, kteří jsou najímáni na výrobu, pašování, obchodování a distribuci drog. Lze
též přepokládat, že metody práce budou obdobné jako v západních zemích. Podle obecně
přijímané hypotézy dojde k úzké závislosti mezi zlepšující se ekonomikou a zvýšeným
užíváním drog a dále pravděpodobně dojde k propojení organizovaného zločinu se státními
strukturami.
IV.
ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ DOMÁCÍ DROGOVÁ SCÉNA
1. Zneužívané drogy a jejich cena, věkové kategorie konzumentů drog.
Nejvíce zneužívanými drogami na území České republiky jsou: kanabisové produkty,
LSD, pervitin. Kokain, ecstasy a heroin jsou méně zneužívanými drogami. Ojediněle dochází
i ke zneužívání cracku. Ceny uvádí následující tabulka.
Ceny drog dosažitelných v České republice uvádí následující tabulka (pro možnost
srovnání se světovými cenami uvádíme přepočet: 1 US dolar = cca 30 Kč).
Marihuana tabák

1 cigareta

10 Kč

Marihuana čistá

1 cigareta

30 Kč

Hašiš "zlatý Afgánec"

1g

500-600 Kč

Hašiš "černý Marokánec"

1g

450 Kč

Pervitin

1g

1000 - 1500Kč

Brown

0,2 ml

250 Kč

Kokain

1g

2000 Kč

Heroin

1g

1800 Kč

LSD

1 trip

250-500 Kč

Ecstasy

1 tableta

400-600 Kč

Heroin.
Heroin vyskytující se na českém trhu pochází z jihovýchodní Asie a je do naší země
vypravován z Turecka. ČR slouží v případě heroinu jako země tranzitní, výhodná svou
polohou na tzv. severní větvi Balkánské trasy. Na jeho přepravě se podílejí převážnou měrou
kamiony TIR. Cílovými zeměmi jsou státy západní Evropy a severské země. Z tranzitovaných
množství heroinu zůstává na území ČR pouze nepatrná část.
O heroin není prozatím na českém trhu velký zájem, patrně vzhledem k jeho značné
ceně, která je pro většinu občanů nepřístupná. Podle informací ze zdravotnických zařízení
konsumentů heroinu v současné době přibývá a rekrutují se z řad podnikatelů a věkově spíše
střední generace. Ke konzumaci dochází převážně při soukromých večírcích a v privátních
zařízeních. Oblastí největší koncentrace jsou: Praha, severní Morava a Čechy, jižní Čechy.
Kokain.
Kokain je do ČR dopravován velice rozmanitými způsoby. Početně nejrozšířenější je
jeho doprava v malých zásilkách letecky pomocí kurýrů, kteří jej ukrývají ve svých
zavazadlech a tělních dutinách. Výchozí země jsou státy Jižní Ameriky především Kolumbie,
Peru a Bolívie. Jako kurýři jsou využíváni většinou občané těchto států. Vedle ČR jsou jako
další tranzitní země využívány hlavně Holandsko (trasa: Jižní Amerika - letiště Shiphool v
Amsterodamu - letiště Praha - Ruzyně), Rusko, Polsko a některé Africké státy. Do Polska je
k ok ain p řep ravován též po moři p omocí k ontejnerů a d ále nákladn ími au tomob ily d o ČR,
kde je příjemcem fiktivní české firma. Zásilka je na území ČR rozdělena do množství
čítajících maximálně desítky kilogramů drogy a poté přepravována přes hranice do země jižní,
severní a západní Evropy. Kokain je konzumován spíše příslušníky střední generace prakticky
ve všech velkých městských aglomeracích: krajská města, a dále Zlín, Olomouc, Karlovy
Vary, Cheb a Teplice. Rozšířen je v hernách, luxusnějších klubech, erotických salonech a v
kasinech.
Kanabisové produkty.
Marihuana pochází hlavně z domácích zdrojů a dále z jihovýchodní Asie a některých
oblastí bývalého Sovětského svazu. V ČR se nejvíce pěstuje na severní a jižní Moravě, v
některých oblastech severních, jižních a východních Čech a v Praze. Kvalita této marihuany je
d obrá. Hašiš a d alší kanab isové p rod u kyt p ocházejí h lav ně z arab ských zemí. Český trh s
těmito drogami ovládají Marokánci. Ke zneužívání dochází mezi všemi věkovými
kategoriemi, oblíbena je zvlášť mezi mládeží. K užívání i k nákupu drogy dochází v
rockových a mládežnických klubech, v některých restauracích a na ulici. V současné době se
stala velmi populární myšlenka legalizace marihuany.

LSD.
Na trhu se vyskytuje převážně ve formě tripů, které se k nám dovážejí z Holandska a
Polska. Nově se objevila též ve formě granulí - s tvarem válečků modrozelené barvy. Průměr
válečku 2,5 mm, výška válečku 1 mm, hmotnost 6,5 mg. Droga v poslední době velice
populární, se prodává a konsumuje prakticky ve všech větších aglomeracích, v rockových a
mládežnických klubech, v restauracích a na ulici. Populární jsou též House party.
Pervitin.
Pervitin je domácí drogou, dříve vyráběnou pouze v domácích podmínkách v tzv.
"výrobnách" a to pouze pro potřeby výrobců-uživatelů a pro potřeby úzké a uzavřené
komunity konzumentů Pervitinu. Nízké náklady na jeho výrobu, snadná dostupnost
používaného laboratorního skla a chemikálií, jednoduché chemické postupy a celkem
dostupné výchozí látky, to vše vedlo k rozšíření výroby Pervitinu nejen pro účely vlastní
konsumace, ale i pro obchodní účely. Pervitin se proto v současné době vyrábí v laboratořích
podstatně lépe vybavených. O kvalitní pervitin je zájem především v Itálii, SRN, Holandsku,
Švýcarsku a Rakousku. Dochází k exportu jak finálního produktu, tak i českých výrobců, tzn.
že naši výrobci pracují v zahraničí. Počet zajištěných a zlikvidovaných laboratoří neustále
stoupá.
Užívání Pervitinu je nejvíce rozšířeno v oblastech Prahy a jejího okolí, Mostecka,
Teplicka, Ostravska, Táborska, v oblasti Českých Budějovic a Hradce Králové. Ke konzumaci
dochází v rockových a mládežnických klubech, hernách, v erotických salonech a v některých
vybraných restauracích. Pervitin je zneužíván mezi všemi věkovými kategoriemi, především
však mládeží a střední generací. V poslední době jako populární forma užívání pervitinu je
šňupání této drogy především mezi mládeží.
2. Distribuce drog na území ČR a její napojení na mezinárodní narkomafii.
Způsoby distribuce se liší podle druhů jednotlivých drog.
Marihuana -

se získává buď nákupem v zahraničí českými občany, pěstováním na
našem území či odkoupením od cizinců na území republiky. Distribuce
nárazová.

Hašiš -

distribuce organizovaná arabskými státními příslušníky.

LSD -

dovoz ze severských zemí českými a tamními občany. Prodej přes dealery.

Pervitin –

se dostává ke spotřebiteli buď přímo nebo přes další mezičlánky (dealer,
distributor), kdy se již jedná o organizovanou distribuci.

Kokain -

je dopravován pomocí kurýrů a zásilek, dealeři tvoří skupiny jugoslávského,
ruského a ukrajinského původu. Do distribuce zapojeni též čeští občané.

Distributory jsou jednak osoby závislé na drogách dostávající odměnu v "naturáliích"
a jednak osoby snažící se z obchodu s drogami maximálně profitovat jako členové
mezinárodních zločineckých skupin, tzv. podnikatelé, pasáci a bývalí veksláci. Z napojení na
mezinárodní a organizovaný zločin byly zjištěny četné kontakty na jugoslávský, ruský a
ukrajinský organizovaný zločin a je předpoklad i širšího napojení na další skupiny
organizovaného zločinu (Itálie, Jižní Amerika).

V.
SOUČASNÁ DROGOVÁ SITUACE A PROGNÓZA NA ROK 1994
1. Druhy drog převážené přes naše území, zejména heroin a kokain
DRUH DROGY VÝCHOZÍ ZEMĚ
heroin
Jihovýchodní Asie
bývalé země SSSR
kokain
Jižní Amerika,
Kolumbie, Peru,
Bolivie

TRANZITNÍ TRASA
Balkánská trasa
SSSR,Polsko, SR, ČR
Holandsko, Rusko, ČR,
Afrika, Polsko (zejména
letiště)

CÍL
Záp. a Sev.Evropa
Západní, Jižní a
Severní Evropa

Způsob transportu.
Heroin – pozemní, vodní, železniční
Kokain – převážně letecky (tělní dutiny, zavazadla)
2. Druhy drog převážených přes území ČR, jejich původ
Na území ČR jsou dnes na nelegálním drogovém
druhy drog v následujícím poměrným zastoupením.
Původ
% zastoupení, kvalitativní
Druh drogy
poměr vzhledem k jiným
drogám
Pervitin
ČR, domácí Největší zastoupení
laboratoře
Braun
ČR, domácí Velmi malé
(hydrocodon) laboratoře

trhu distribuovány všechny známé

Alnagon (A) ČR,
individuální
výroba

Skoro nulové

Vývoj oproti
minulému roku

Prognóza

Nárůst

Nárůst

Pokles

Pokles

-

Další
pokles až
na nulu

Heroin

Jihovýchodní Stále vzrůstající
Nárůst
Asie,
procentuální poměr výskytu
zejména
a uživatelů
Turecko

Nárůst

Kokain

Jižní
Amerika

Nárůst

Hašiš

Afrika,
Velice rozšířen
arabské
země (Egypt,
Lybie,
Tunis) Asie,
Afghánistán

Masivní
zastoupení

Stále
vzrůstající
vývoj

LSD

Zejména
Holandsko

Nárůst

Nárůst

Stále vzrůstající
Nárůst
procentuální poměr výskytu
a uživatelů, větší než u
heroinu

Velice rozšířeno

Marihuana

Jihovýchodní Velice rozšířeno
Asie, země
bývalého
SSSR,
domácí
zdroje

Nárůst

Nárůst

Crack

USA + VB

Pouze ojedinělé výskyty

MDMA,
extazy

Itálie

Pouze ojedinělé výskyty

Druh drogy

Širší vymezení největší
koncentrace v republice

Vymezení a specifikace míst
aplikace

Pervitin

Všechny větší aglomerace včetně
větších okresních měst, ale i
některých vesnic. Nejvíce Praha a
okolí, dále Mostecko, Teplicko,
Ostravsko, Táborsko,
Českobudějovicko a
Královehradecko.

Soukromé byty, rockové a
mládežnické kluby, herny,
vytypované restaurační zařízení,
erotické salony

Braun

Praha, severní Čechy

Soukromé byty a prostory

Heroin

Praha, Severní Čechy, Severní
Morava, Jižní Čechy

Spíše soukromé byty a prostory

Kokain

Dnes již skoro všechny velké
aglomerace na úrovni krajských
měst, samozřejmě Praha, některá
vybraná okresní města jako Zlín,
Olomouc, Karlovy Vary, Cheb,
Teplice

Herny, restaurace a kluby vyšších
cenových skupin, casina, erotické
salony, některá privátní místa
shromažďování prostitutek

Hašiš

Všechny větší aglomerace včetně
větších okresních měst, ale i
některých vesnic. Nejvíce Praha a
okolí, dále Mostecko, Teplicko,
Ostravsko, Táborsko,
Českobudějovicko a
Královehradecko.

Zejména rockové a mládežnické
kluby, typické Hause party,
restaurace nižších cenových
skupin, ulice.

LSD

Všechny větší městské
aglomerace

Zejména rockové a mládežnické
kluby, typické Hause party,
restaurace nižších cenových
skupin, ulice.

Marihuana

Všude – nejvíce Severní a Jižní
Morava, severní a Východní
Čechy, Praha, Jižní Čechy

Rockové a mládežnické kluby,
restaurační zařízení nižších
cenových skupin, ulice

MDMA

Praha, Ústí nad Labem, Brno

Nelze vytipovat, ojedinělé případy

Crack

Praha, Ústí nad Labem, Brno

Nelze vytipovat, ojedinělé případy

Lysohlávky,
opium,
kaktusový
latex

ojediněle

3. Dosažitelnost jednotlivých druhů drog
pořadí dle dosažitelnosti + orientace věkových kategorií
1. Marihuana - všechny věkové kategorie - více mládež
2. LSD - více mládež
3. Hašiš - všechny věkové kategorie
4. Pervitin - všechny věkové kategorie - více střed. generace a mládež
5. Kokain - více střed. generace
6. Braun – ojediněle
7. Heroin – více střední generace
8. MDMA – ojedinělé
9. CRACK - nezaznamenán
4. Kdo a jak distribuuje
ad 1) MARIHUANA
1. Samopěstitelé
2. Přímí dovozci českého původu
3. Čs. občané,jež zakoupili větší množství od cizinců na našem území (má výjimečný
charakter)
Má charakter nárazových prodejců přímo v místech určení.
Distributoři - nezaměstnaní, studenti, vězni, hudebníci.
ad 2) LSD
V souvislosti s poměrně rychle se rozvíjejícím se řetězem rockových a mládežnických
klubů existuje dnes již tzv. drogová turistika a to zejména se Severskými zeměmi, kdy
se v našich klubových zařízeních distribuuje LSD buď přímo dovozci čs. Občany ze
severských zemí anebo občany těchto států, kteří na objednávku zásobují vytypované
dealery v těchto zařízeních, na něž jsou již napojeni drobnější distributoři. (základní
řetěz v tomto případě je – dovozce- dealer-distributor). Realizuje se přímý prodej.

ad 3) HAŠIŠ
Realizuje se pouliční a klubový prodej – má již organizovaný charakter.
a) arabskými státními příslušníky
b) českými občany, kteří odkupují větší množství od arabských státních příslušníků a
ihned jej rozdrobují mezi dealery – distributory
ad 4) PERVITIN
1. Výrobce (laboratoř) - spotřebitel
2. Výrobce (laboratoř) - dealer - spotřebitel
3. Výrobce (laboratoř) - dealer - distributor - spotřebitel
4. Výrobce (laboratoř) - šéf nebo kurýr - export - příjemce v zahraničí - dealer distributor - spotřebitel
U většiny drobných výrobců (laboratoří) má prodej finální drogy podobu směnného
obchodu za suroviny a část produkce, dále se již jedná o klasický prodej za finanční hotovost.
Od 2. kategorie výše se zvyšuje vysoce organizovaný charakter a zapojení lidí, kteří si drogu
neaplikují.
ad 5) KOKAIN
Kokain se snaží dnes prodávat na našem území zejména cizinci.
1. jugoslávského původu
2. ruského a ukrajinského původu
3. čeští a slovenští občané:
a) z vyšších vrstev galerky
b) z vrstvy takzvaných „nových podnikatelů“
c) z některých bezpečnostních agentur
d) někteří bývalí příslušníci specializovaných policejních a vojenských útvarů
bývalé ČSSR
Jednotliví prodejci se snaží získat pravidelné odbytiště na 1 – 5 kg zásilky, tedy
vytvořit si sítě dealerů, kteří by již přes své distributory zasílali drogu ke spotřebiteli.
V některých případech se některým začíná dařit tvořit tyto řetězce.
Zejména u skupin ad. 1 a 2.
U skupiny ad 3 se jedná spíše o hledání cest k rychlému zbohatnutí, kdy se dostávají
do řetězu náhodně a zatím pouze na jednotlivé případy.
Zachycujeme stále více signály, že i ze skupiny ad. 3 se stávají z namátkových
obchodů systémové záležitosti.
ad.6) BRAUN
De facto se nedistribuuje. Jako jediná droga u nás zůstala na bývalé úrovni
uzavřených toxikomanských komunit.

ad 7) HEROIN
Vzhledem k malému zájmu o heroin v ČR se u nás zatím distribuční typizace
nevyvinula a jedná se spíše o ojedinělé namátkové případy prodeje některých
„ukápnutí“ z Balkánské cesty
ad 8) MDMA
Nedistribuuje se - ojedinělé výjimečné případy individuálních dovozů na naše území.
ad 9) CRACK
Nedistribuuje se - ojedinělé výjimečné případy individuálních dovozů na naše území.
5. Způsoby zásobení distributorů
ad.1) MARIHUANA
1. samovypěstováním
2. nákupem v zahraniční
3. odkoupením většího množství od cizinců na našem území
Má velice výjimečně organizovanější charakter rozsáhlejších skupin.
ad. 2) LSD
1. zejména dealery (čs. Občany) povětšinou lidmi z okruhu velmi blízkých majitelů
klubů, rockových zařízení, heren a podobně, kteří získávají drogu od dovozců ze
severských států
2. přímo individuálními dovozci, čs. Občany, kteří v rámci drogové turistiky
podnikají cesty na sever a to buď na objednávku a nebo iniciativně s cílem tržby.
ad. 3) HAŠIŠ
Distributoři jsou ve valné většině:
1. arabskými státními příslušníky, kteří jsou v řadě případů i samotnými distributory
2. ve výjimečných případech čs. Dealery, kteří drogu získávají opět od arabských
dovozců
ad. 4) PERVITIN
Distributoři jsou zásobováni:
1. přímo výrobci
2. mezičlánkem organizované skupiny – dealery
ad. 5) KOKAIN
Distributoři jsou zásobováni prostřednictvím dealerů. K nim se kokain dostává
letecky a pozemní cestou v různých úkrytech v osobních vozidlech.
ad. 6) BRAUN
Nerealizuje se.

ad. 7) HEROIN
Distributoři heroinu jsou zásobováni:
1. osobami jugoslávského původu – členy organizovaných skupin působících
našem území

na

2. osobami ruského a ukrajinského původu - členy organizovaných skupin působících
na našem území
3. českými a slovenskými občany – členy organizovaných skupin
ad. 8) MDMA
Neprovádí se.
ad. 9) CRACK
Neprovádí se.
6. Kdo a jak se stává distributorem
U všech u nás rozšiřovaných drog lze v podstatě rozlišit následující důvody a „modus
operandi“ zařazení se do úlohy distributora:
a) zištné – finanční důvody – jedná se v zásadě o
1. členy mezinárodních zločineckých skupin
2. čeští občané KZO tzv. "vyšší sorty", zejména bývalí veksláci a pasáci
3. lidi bližší různým klubovým a restauračním zařízením
4. osoby dříve nezapojené do trestné činnosti, hledající v obchodu s OPL rychlé zbohatnutí
b) samotné osoby závislé na omamných a psychotropních látkách, kteří za distribuci
dostávají odměnu v „naturáliích“, to je části drogy, jež distribuují, pro svoji potřebu.
7. Kdo stojí v organizační struktuře nad distributory.
1. Výrobce (zejména u pervitinu).
2. Dealer (osoba podřízená v hierarchii „bossovi“, dostávající od něj větší množství drogy,
kterou rozděluje mezi distributory).
3. „Boss“ )osoba, která přímo drogu opatřuje a rozděluje bez mezičlánku dealera).
4. Výjimečné případy, kdy distributor přímo drogu vyrábí nebo náhodně opatřuje nebo
dováží.
5. „Super boss“ (osoba organizující a koordinující více bossů, sama se již do styku s drogou
nedostává).
Prognóza na rok 1994.
Komplexně lze očekávat v roce 1994 další nárůst v následujících oblastech:
1. Počtu uživatelů drog.
2. Zájmu československých občanů o zapojení se do organizovaných drogových skupin.

3. Profesionalizace gangů a jejich organizovanost.
4. Množství zločineckých skupin zabývajících se organizovaným převozem a distribucí drog
přes a na území ČR.
5. Snahy o proniknutí do vyšších společenských a politických sfér
VI.
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE ODBORU DROG ÚKP V ROCE 1993
Jako nejvýznamnější akce roku 1993 z hlediska vnitrostátního,
z hlediska
paralyzování určité zločinecké skupiny, z hlediska pozitivního ohlasu mezi občany, z hlediska
mezinárodního ohlasu a v neposlední řadě i z hlediska policejní efektivity lze spatřovat
následující úspěšně dokončené realizace:
1. „CINDY“ – v rámci akce CINDY se dlouhodobým rozpracováním podařilo zcela
paralyzovat a posléze zatknout profesně velice zdatnou organizaci bývalých veksláků a
prostitutek, kteří distribuovali pervitin v dosti značném množství po pražských
restauracích, klubech a erotických salónech, tedy podnicích vyšší cenové kategorie a tomu
odpovídající klientele. Jednalo se o organizovanou skupinu lidí. Trestní sazby v této
skupině hrozí u většiny pachatelů 15-ti letými tresty odnětí svobody.
2. „ZÁTAH“ – akce ZÁTAH byla první vynikající ukázkou mezinárodní kooperace
v konkrétní operaci, kdy se tato akce realizovala na základě úzké součinnosti
protidrogových centrál České republiky a Rakouska. Celá operace, včetně zatčení,
probíhala v přímém kontaktu a výsledkem bylo zatčení 4 vedoucích organizátorů jednoho
z mezinárodních kanálů „Balkánské cesty“, včetně zajištění drogy v hodnotě cca 10
milionů Kč.
3. „BUMERANG I – III“ – operace BUMERA NG byla největší akcí,pokud se týče
strategického záměru OD ÚKP v roce 1993. jejím cílem bylo rozrušení, paralyzování a ve
finální části zatknutí organizátorům výrobců a distributorů, tedy celé sítě produkující
pervitin ve Středočeském kraji, zejména v okresním městě Kladně.akce zcela splnila
plánované cíle a výsledkem bylo zatknutí pachatelů a zajištění laboratoří.
4. „SIŤ“ – akce SÍŤ byl druhý významný úspěch protidrogové centrály ČR v oblasti
vypátrání mezinárodně hledaného zločince s drogovými delikty. Jednalo se o občana
Spojených států amerických Paula K.K., na kterého byl vydán mezinárodní zatykač
nejvyššími úřady státu Kalifornie. Pozitivní výsledek této akce byl velice kladně kvitován
i úřady USA.
5. „TIR“ – tato přísně tajná operace spočívala ve vypátrání, ustanovení a sledování dosud
největší zásilky drog za rok1993, pohybující se na našem území a směřující do Holandska.
Po dohodě a kooperaci s odpovědnými orgány SRN a Holandska se podařilo přes krycí
úsilí inkriminovaného vozidla TIR na našem území „odvést“ zásilku až na určené místo a
tam realizovat zajištění 100 kg heroinu včetně pachatele. Tato tajná operace byla velice
pozitivně ohodnocena zahraničními partnery a bylo tlumočeno poděkování Holandských
policejních orgánů policistům OD ÚKP za tuto akci.

VII.
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Okamžitě se vznikem odboru drog ÚKP PP ČR nastalo cílevědomé navazování a
rozvíjení kontaktů odboru se zahraničními partnery. Lze konstatovat, že Odbor drog má
kromě oficiálních styků cestou Interpolu Praha kontakty do valné většinu států Střední
Evropy.
V současné době je policie ČR zastoupena Odborem drog ÚKP PP ČR ve dvou
stálých pracovních skupinách, kde má statut stálého člena. Jedná se o skupiny
JIHOVÝCHOD, která sdružuje státy ležící na takzvané „Balkánské cestě“ a STAR, jejímž
členy jsou státy přímo hraničící s SRN. V těchto skupinách se na regionální bázi organizuje
mezinárodní výměna informací, poznatků a zkušeností formou pracovních zasedání a to
v každé skupině 2x ročně.

Přehled o celkovém množství zajištěných drog a počty záchytů na území ČR
/údaje z let 1991 a 1992 jsou za celou ČSFR/
Droga

1991

1992

1993

Množství

záchyty

množství

záchyty

množství

záchyty

HEROIN

10 284 g

6

123 268 g

11

18 597 g

11

KOKAIN

104 950 g

9

4 745 g

6

4 674 g

6

MORFIUM

1 132 g

2

0,20 g

1

3 000 g

1

MARIHUANA

3 005 g

9

9 900 g

4

1 615 g

9

HAŠIŠ
CANNABIS
ROSTLINY

196 g

11

16 936 g

6

7 388 g

8

23 000 g

5

3 877 000 g

16

1 177 000 g

16

1 084 g

neuvedeno

20 501 g

neuvedeno

417 g

4

KODEIN

0

0

3 750 g

1

1 000 g

3

PERVITIN

205 g

7

3 650 g

1

105 g

50

BRAUN

250 g

1

0

0

0

0

EFEDRIN

0

0

0

0

2 042 g

2

OPIUM

0

0

0

0

890 g

1

LSD – TRIPY

0

0

0

0

540 ks

1

MDA

0

0

3 097 500 g

1

0

0

CANNABIS
SUŠENÝ

