I.
Odbor drog Ústředny kriminální policie
Odbor drog Útvaru organizovaného zločinu a zpravodajství Ústředny kriminální policie Policie České
republiky ukončil svoji činnost pod tímto názvem ke dni 31.12.1994.
V rámci reorganizace Ústředny kriminální policie došlo ke zřízení Národní protidrogové centrály
Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie Policie ČR, která převzala
všechny úkoly Odboru drog a částečně i úkoly Národní drogové informační služby.
V průběhu roku 1994 Odbor drog ukončil 95 akcí, z nichž několik desítek mělo mezinárodní
charakter. Několik časově i teritoriálně rozsáhlých akcí s vysokým mezinárodním ohlasem
zakončených úspěšnými realizacemi jak v ČR tak v zahraničí bylo řízeno pracovníky odboru drog.
Odbor drog si těmito akcemi vybudoval v zahraničí pověst vysoce kvalifikovaného odborného
partnera již zavedených centrál působících na úseku boje proti drogám.
Ve stále větší míře rostla úloha Odboru drog na úseku metodiky a koordinace.
Stanovené úkoly na úseku boje proti drogové kriminalitě plnil jako vysoce produktivní a výkonné
pracoviště Policie ČR. Kromě přímého výkonu působil i jako pracoviště analyticko-informační. Dále
působil 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 roku 1961, 1972 a 1988,
- dále zajišťuje spolupráci s obdobnými mezinárodními organizacemi.
Další rok jeho činnosti se jednoznačně pozitivně osvědčila koncepce tohoto útvaru, potvrdila se
nutnost posílit početní stavy OD. Rozhodnutí centralizovat boj proti organizované drogové kriminalitě
do jednoho silného výkonného centra, nepodléhajícímu jakýmkoliv místním vlivům, které je schopno
garantovat policejní výkon v této oblasti a to i na poli mezinárodním, s odstraněním rizika
roztříštěnosti, nekoordinovanosti a nebezpečí úniku informací v této citlivé oblasti bylo dalším
působením OD jednoznačně potvrzeno, a Odbor drog UKP PP ČR byl dotvořen jako silná a výkonná
protidrogová centrála České policie.
V roce 1994 byl odbor drog ÚKP PP ČR rozdělen na čtyři základní pracovní báze.
I. Analyticko-informační.
Plnil úkoly v oblasti analýzy rozpracovaných akcí, věcí ukládaných a ukončených a v oblasti
vytváření nezbytných informačních toků jak uvnitř,tak i vně útvaru. Dále prováděl ukládání a
vyhodnocování všech informací, poznatků a případů do databáze Odboru drog ÚKP PP ČR.
Obhospodařoval blokační systém, zajišťoval vnitřní a vnější informační servis, provoz počítačové sítě,
vedl archiv, prováděl lustrace pro Interpol a ostatní součásti Policie ČR a lustrace v podnikovém
rejstříku podle potřeb ostatních oddělení.
II. Koordinační a metodické.
Plnil 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.
Prováděl 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 poskytoval
pomoc a zajišťoval 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.
Plnilo 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.
Odpovídalo za úzkou koordinaci a součinnost se zahraničními speciálními protidrogovými centrálami,
zabezpečovalo mezinárodní spolupráci, zpracovávalo dožádání zahraničních policejních centrál a
zajišťovalo výměnu aktuálních informací z oblasti drogové kriminality v rámci mezinárodní
spolupráce (zajišťování, účast a organizování mezinárodních porad, školení apod.).
IV. Speciální oddělení.
Bylo rozděleno na 5 operativních skupin. Plnilo 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 zodpovídalo
za drogovou problematiku na území Středočeského kraje a hl.m. Prahy, kde nahrazovalo druhá
oddělení expozitur ÚKP PP ČR.
Po transformaci Odboru drog na Národní protidrogovou centrálu a zvýšení personálního stavu se
změnila i vnitřní struktura útvaru, které se v současné době skládá z 5-ti operativních oddělení a ze
dvou skupin pro podporu výkonu.
I. až IV. oddělení
Plní úkoly v oblasti aktivního operativního rozpracování 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. Jejich působnost je
rozdělena podle charakteru výroby OPL na přírodní a syntetické, podle druhů OPL a podle původu
osob páchajících tuto trestnou činnost.
V. oddělení
Je rozděleno na dvě operativní skupiny.
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.
Rozpracovává obchod s prekurzory.

Skupina koordinace a metodiky
Plní úkoly na úseku koordinace činnosti jednotlivých oddělení NPDC ve vztahu k jednotlivým
expoziturám ÚOOZ, ostatním službám Policie ČR a mimoresortním subjektům, podílejícím se na
řešení drogové problematiky.
Bude provádět metodickou činnost ve vztahu k expoziturám ÚOOZ a k útvarům kriminální služby
zabývajícím 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 NPDC a podle potřeby i pro expozitury ÚOOU. Odpovídá za styk s orgány státní správy,
dalšími organizacemi a institucemi, zabezpečuje výměnu zkušeností se zahraničními partnery a
provádí publikační činnost, tedy bude také plnit jeden z úkolů zaniklé Národní drogové informační
služby.
Skupina analytiky a informací
Plní 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 NPDC. 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 jednotlivých oddělení.
Současně bude působit jako hlavní garant spolupráce s Odborem strategické analýzy ÚOOZ.
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 strany organizovaného zločinu,
- rovnováha mezi redukcí nabídky a redukcí poptávky, jakož i úlohou represe a prevence,
- nesouhlas s legalizací drog,
- zavedení multidisciplinárního přístupu v problematice drog,
- rozvoj spolupráce s mezinárodními organizacemi.
2. Krajské expozitury ÚOZZ v jednotlivých krajích ČR.
Krajské expozitury ÚOZZ v jednotlivých krajích ČR plnily na regionální úrovni obdobné úkoly jako
odbor drog ÚKP ČR. Reorganizací ÚKP dochází i zde ke změnám. Expozitury ÚOOZ budou
rozpracovávat případy organizovaného charakteru nepřesahující teritoriálně hranice kraje.
Podle návrhu NPDC předběžně projednané s pracovníky Ředitelství služby kriminální policie se
opětovně vytvoří na krajské a okresní úrovni skupiny mládeže a toxi, které budou kromě trestné
činnosti páchané na mládeži a mládeží rozpracovávat i problematiku drogové kriminality páchanou
jednotlivými občany nebo malými skupinami občanů České republiky postrádající organizovaný
charakter na úseku výroby, opatřování a přechovávání OPL. Případy přesahující hranice okresu zde
bude rozpracovávat nebo jejich rozpracování koordinovat skupina mládeže a toxi na krajské úrovni.
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.
III.
Česká republika = středoevropský mezičlánek na mezinárodních tranzitních trasách
Na základě informací získaných v průběhu roku 1994 lze potvrdit existenci severní větve Balkánské
cesty protínající teritorium České republiky. Tato větev vede přes Řecko, Maďarsko, Rumunsko,

Slovensko a Českou republiku a její existence představuje pro inkriminované země vysoký stupeň
akutního nebezpečí exploze drogové problematiky vzhledem k faktu, že žádná ze zemí sloužících
původně pouze k tranzitu drogy nezůstala ušetřena nárůstu distribuce a užívání drog a tím spojeného
zvýšení souběžné násilné, majetkové i hospodářské trestné činnosti.
Z pěti hlavních směrů pašování drog po tzv. Balkánské cestě se České republiky týkají tyto:
- 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.
Úspěšně završenými operacemi v roce 1994 se prokázalo, že v České republice se rychle změnila
drogová scéna a z původně tranzitní země zejména přírodních drog se stala jednou z cílových zemí. Na
černém trhu lze v současné době získat prakticky všechny světové drogy. Jednou z příčin tohoto stavu
je i absence účinných legálních prostředků, které by mohla policie při potírání nezákonného obchodu s
drogami používat (undercover operace, sledovaná zásilka, konfiskace majetku, praní peněz atd.). Tato
situace by se s největší pravděpodobností měla změnit již začátkem roku 1995 k lepšímu a to v
důsledku novelizací zákona o policii, trestního zákona a trestního řádu, kde bude značně rozšířeno
operační pole kriminální policie.
Byl jednoznačně prokázán trend postupného zapojování českých občanů do zločineckých seskupení
řízených občany jiné než české státní příslušnosti operujících na území více států. Postavení7 českých
občanů zatím není v těchto seskupeních vysoká, omezuje se na funkci kurýrů nebo přechovávače
drogy, na zajišťování bydlení nebo vozového parku pro vyšší garnituru obchodníků s OPL.
IV.
Česká republika a její domácí drogová scéna
1. Zneužívané drogy a jejich cena, věkové kategorie konzumentů drog.
V roce 1994 se prudce změnila charakteristika drogové scény v ČR. Na rozdíl od roku 1993 již nelze
jednoznačně stanovit priority jednotlivých druhů drog. Prudce vzrostl zejména počet konzumentů
heroinu jeho rozšířenost se již v exponovaných lokalitách vyrovná klasické české droze Pervitinu. Tato
změna se dá charakterizovat jako snaha obchodníků s OPL vybudovat si v České republice širokou
skupinu osob závislých na heroinu. Politika obchodníků s OPL se zde řídí přímočarou zásadou konkurovat dříve cenově nejdostupnější tvrdé droze Pervitinu lehce dostupným levným heroinem,
vybudovat si odběratelskou základnu a poté zvýšit ceny a tvrdě vydělávat nejen přímo na obchodě s
heroinem ale mít také k dispozici rozsáhlou skupinu drogově závislých osob ochotných spáchat
jakýkoliv trestný čin za příslib další dávky.
U výrobců a distributorů Pervitinu je patrná snaha zavést do tohoto obchodu řád a organizovanost, u
nových výrobců se již vytratil původní charakter výroby pro úzkou skupinu přátel a nastoupil trend

výroby ve velkém a následná snaha dopravit Pervitin na finančně výhodnější drogový trh Západní
Evropy.
Kokain vzhledem ke své ceně zůstává méně rozšířenou drogou na domácím trhu, ale i zde se
stoupajícím trendem, naopak rostou snahy zapojovat se do mezinárodního obchodu s kokainem.
Nejčastěji zneužívanými drogami zůstávají kanabisové produkty rozšiřované na diskotékách, v
rockových klubech, na tzv. Hause party atd. i když si heroin našel cestu i na tyto trhy donedávna
výlučně zásobené tzv. "měkkými" drogami.
Podle údajů zdravotníků vzrostl v průběhu roku 1994 asi o 200 % počet prvokonzumentů heroinu.
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" 1 g 500-600 Kč
Hašiš "černý Marokánec" 1 g 450 Kč
Pervitin 1 g 1000 Kč ale i méně
Brown 0,2 ml 250 Kč
Kokain 1 g 2000-2500 Kč ale i méně
Heroin 1 g 800-1500 Kč ale i méně
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 vzhledem k počtu obyvatel a ekonomické situaci slouží v prvé řadě 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. V druhé řadě ale
významně roste množství heroinu distribuovaného na území ČR.
Podíl heroinu na českém trhu roste, jeho cena klesla na úroveň pervitinu. Kvalita heroinu
distribuovaného na území ČR je vysoká a vzhledem k dostupnosti a nízké ceně si Praha mezi v
zahraničí vytvořila pověst "východního Amsterodamu". Podle informací ze zdravotnických zařízení
konsumentů heroinu v současné době přibývá. Přibývá značně i počet prvokonzumentů, tedy osob které
heroinem začínají. Dochází k posunu ve věkovém a sociálním složení osob závislých na heroinu,
snižuje se věková hranice konzumentů a je cenově dostupná pro většinu populace ČR. Heroin je
distribuován v širokém měřítku na diskotékách, v klubech, restauračních zařízeních, v některých
konkrétních lokalitách i volně na ulici. Oblasti největší koncentrace se z Prahy, severní Moravy a
severních Čech rozšiřuje do většiny velkých měst.
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.
Další forma je balení a maskování kokainu do různých průmyslových výrobků jako jsou náhradní díly
automobilů, různé strojní součástky a podobně. Tyto úkryty jsou vybudovány vysoce profesionálně a
běžnou celní kontrolou tyto úkryty nelze odhalit. Je nutné podobným zásilkám zasílaným z
producentských zemí věnovat trvale pozornost, analyzovat jednotlivé případy a úzce spolupracovat s
pracovníky Generálního ředitelství cel a Kriminalistickým ústavem. Na území ČR byl zachycen vysoce
profesionálně balený kokain maskovaný jako léčivo.

Další možností jsou kontejnerové zásilky různého druhu obchodního zboží, ve kterém je ukryt kokain
- např. kompotované ovoce, textil. V tomto případě je ČR tranzitní zemí, kdy kontejnery jsou lodí
dopraveny do Polského přístavu a odtud je kamionem dopravován do země určení, případně je v ČR
kokain přerozdělován do menších zásilek a postupně dopravován do cílových zemí.
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. Cena kokainu zůstává na rozdíl od heroinu trvale vysoká a tím je
omezen okruh jeho konzumentů na obchodníky a podnikatele
spíše 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 dobrá. Hašiš a další kanabisové
produkty pocházejí hlavně z arabských 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 - nákup v zahraničí - pěstování na našem území
- nákup od dealerů ať již českého nebo cizího původu
- nákup od distributorů
Hašiš - distribuce organizovaná arabskými státními příslušníky.

LSD - dovoz ze severských zemí českými a tamními občany. Prodej přes dealery.
Pervitin - distribuce v uzavřených komunitách
- distribuce jednotlivými výrobci
- distribuce organizovaného charakteru s několika mezičlánky na území ČR
- vysoce organizovaná výroba a doprava na zahraniční trhy
Heroin - dovoz organizován zejména zahraničními organizátory, nejčastěji původem z bývalé
Jugoslávie, bývalého SSSR, Bulharska a Turecka, kteří organizují obchod v mezinárodním měřítku a
část tranzitovaných drog ponechají k distribuci na území ČR. Jako kurýři do ČR působí zejména
cizinci, distribuci nebo vývoz z ČR naopak provádějí zejména občané ČR.
Kokain - distribuce organizovaná zejména zahraničními organizátory nebo nověji českými
reemigranty, kteří se distribucí zabývají již delší dobu po celém světě a teď objevili český trh. 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 1995

1. Druhy drog převážené přes naše území, zejména heroin a kokain
Heroin
Výchozí země tranzit cíl doprava
Jihovýchodní Asie - Balkánská tr. - Západní všechny býv.země SSSR
SSSR-Polsko- Severní Evropa
Obchod heroinem, zejména tranzit, je organizován především pachateli zapojenými do zločineckých
seskupení původem z bývalé Jugoslávie, Turecka, bývalého SSSR, Bulharska. Na nižších stupních
hierarchie v domácí distribuci jsou zapojení i občané ČR. Občané ČR jsou často využíváni jako kurýři
vzhledem k méně komplikovanému odbavováni na hraničních přechodech.
Kokain
Výchozí země tranzit cíl doprava
Latinská Amerika - Holandsko, celá Evropa osobní zavazadla
Jižní Amerika - Rusko, Polsko částečně ČR tělní dutiny
ČR zásilky obchodního zboží (zejména kontejnerová doprava letiště)
Do obchodu s heroinem jsou na území ČR zapojeni zejména občané země původu kokainu jako kurýři,
občané libovolného státu světa jako kurýři. Jako dealeři fungují zejména osoby z řad personálu
zábavných podniků, erotických salónů a podobně. Organizátoři distribuce na území ČR jsou tzv.
reemigranti a dále osoby dříve se zabývající tzv. vexlováním.

2. Druhy drog převážených přes území ČR, jejich původ
Na území ČR jsou dnes na nelegálním drogovém trhu distribuovány všechny známé druhy drog v
následujícím poměrným zastoupením.
Druh

Původ

zastoupení

vývoj (proti minulosti) prognóza

Pervitin

ČR

největší domácí zastoupení

nárůst

nárůst

Braun

ČR

velmi malé

pokles

pokles

Alnagon

ČR

skoro nulové

pokles

pokles

Heroin JV Asie prudký nárůst

nárůst

nárůst

Turecko
Kokain Jižní
Hašiš

mírně

nárůst

nárůst

Amerika

vzrůstající

Afrika

velice rozšířen

nárůst

nárůst

zejména velice rozšířen

nárůst

nárůst

nárůst

nárůst

Arabské
země
LSD

Holandsko
Marihuana JV Asie velice rozšířena
bývalý
SSSR
domácí
zdroje

Druh drogy Širší vymezení, kde v republice specifikace míst distribuce, koncentrace
Pervitin nevíce Praha a okolí,
dále Mostecko, Teplicko,

rockové mládežnické kluby, herny, diskotéky,
vytypované restaurační zařízení, erotické salony, ulice

Ostravsko, Táborsko,
Č.B., Královehradecko
Braun Praha - Severní Čechy

soukromé byty a prostory

Heroin Praha - Severní Čechy

jako pervitin

Severní Morava - Jižní
Čechy
Kokain dnes již skoro všechny
velké aglomerace na
úrovni krajských měst,
samozřejmě Praha,
některá vybraná okresní
jako Zlín, Olomouc, K.V.,

herny, restaurace a kluby vyšších cenových skupin
kasina, erotické salony, některé privátní
místa shromažďování prostitutek

Cheb, Teplice
Hašiš jako Pervitin stejně jako LSD
LSD

všechny větší městské

zejména rockové a mládežnické kluby, typické

aglomerace
Marihuana všude

Hause-party, restaurace nižších cenových skupin, ulice
rockové a mládežnické hudební kluby, restaurační zařízení
nižších cenových skupin, ulice

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. Heroin - změna orientace na mládež
6. Kokain - více střed. generace a majetnější občané
7. Braun - mizející
8. MDMA - ojedinělé
9. CRACK - nezaznamenán
4. Kdo a jak distribuuje
ad 1) 1. Samopěstitelé
2. Přímí dovozci českého původu
3. Čs. občané,jež zakoupili větší množství od cizinců
na našem území (má výjimečný charakter)
4. Cizinci
Má charakter nárazových prodejců přímo v místech určení.
Distributoři - nezaměstnaní, studenti, vězni, hudebníci.
ad 2) Realizuje se přímý prodej v různých zábavných zařízeních klasickým řetězcem dovozce - dealer
- distributor. Může se jednat i o individuální dovoz českými občany ze zahraničí pro sebe nebo úzký
okruh odběratelů.
ad 3) Realizuje se pouliční a klubový prodej
a) osobami arabského původu
b) českými občany, kteří odkupují větší množství od Arabů
c) českými občany organizujícími dovoz a distribuci
ad 4) 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 převažuje organizovaný charakter zajišťování surovin, jejich rozdělení na menší
varny, sběr pervitinu, jeho přerozdělení dealerům nebo doprava do zahraničí.
ad 5) Vysoce organizovaný charakter tranzitu i distribuce řízený zejména občany bývalé Jugoslávie,
Turecka, Bulharska, bývalé SSSR. Využívají české občany jako kurýry. Přímé zapojení do obchodu s
heroinem u českých občanů se realizuje maximálně do stupně dealer, kdy heroin nakupují od cizích
dovozců. Dealeři jsou převážně bývalý vexláci. Distributory jsou zaměstnanci různých zábavných
podniků, samotný drogově závislý, lidé očekávající rychlé zbohatnutí z obchodu heroinem.
ad 6) Obchod kokainem dnes na území ČR organizují zejména tzv. reemigranti, převážně se jedná o
osoby s již značnými zkušenostmi z obchodu s kokainem, kteří objevili po roce 1989 český trh a
postupně se do ČR vracejí ať již trvale nebo přechodně. Kokain dopravují do ČR cestou kurýrů.
Další formou je zasílání různých zásilek průmyslových výrobků letecky z Latinské a Jižní Ameriky na
adresy osob kteří o kokainu v zásilce nevědí a zásilku někomu předávají.
Obchod kokainem dále organizují různá zločinecká seskupení vyvíjející činnost na našem území a
pocházející z bývalé Jugoslávie, bývalé SSSR, Itálie, Arabové a podobně. Jedná se o vysoce
organizovanou činnost v principu stejném jako u heroinu dodržující linii dovozce - dealer distributor.
ad 7) Defakto se nedistribuuje. Jako jediná droga u nás zůstala na bývalé úrovni uzavřených
toxikomanských komunit.
ad 8) Nedistribuuje se
ad 9) Nedistribuuje se - ojedinělé výjimečné případy individuálních dovozů na naše území.
5. Kdo a jak se stává distributorem
Důvody pro které se člověk stává distributorem drog existují v principu dva :
a) osoba závislá na omamných a psychotropních látkách si distribucí vydělává svoji dávku
b) zištné důvody, pro které páchají trestnou činnost :
1. členové mezinárodních zločineckých seskupení
2. čeští občané KZO tzv. "vyšší sorty", zejména bývalí vexláci.
3. lidé seskupující se volně kolem různých klubových a restauračních zařízení
4. osoby dříve nezapojené do trestné činnosti, hledající v obchodu s OPL rychlé zbohatnutí

7. Kdo stojí v org. struktuře nad distributory
Většina organizací obchodujících nezákonně s omamnými a psychotropními látkami funguje na našem
území v podobě řetězce dovozce - dealer - distributor, kde má každý z členů přesně vymezené místo a
funkci :
1. dovozce objednává přímo u výrobce nebo u zprostředkovatele dodávku drogy

2. najatý kurýr drogu dopravuje do země určení, doprava se může uskutečnit i bez kurýra kontejnerem,
poštou a podobně
3. dealer přebírá od kurýra nebo od dovozce větší množství drogy a tuto přerozděluje mezi distributory
4. distributor rozprodává menší množství, často jednotlivé dávky
drogy na které je někdy sám závislý
U klasické domácí drogy Pervitinu je situace u každého jednotlivého výrobce trochu jiná.
1. Kolem výrobce - vařiče se soustřeďuje úzký okruh přátel ve formě jakési volné komunity,
jednotlivý členové shánějí suroviny na výrobu pervitinu a o vyrobený pervitin se dělí, všichni členové
jsou závislé na pervitinu.
Zde se nejedná o "organizovaný" zločin v pojetí zákona, i když určitá míra organizovanosti je i zde
nezbytná.
2. Výrobce "vaří" pervitin částečně za účelem dalšího prodeje, částečně pro vykrytí potřeby vlastní a
svých přátel. Prodej realizuje buď sám nebo prostřednictvím dalších osob - distributorů. Suroviny
zajišťuje formou výměny za pervitin nebo nákupem za hotové. Organizátorem je v tomto případě sám
výrobce. Výrobce může ale nemusí být sám závislým.
3. Výrobce "vaří" na zakázku pro organizátora, který zabezpečuje přísun surovin, sběr pervitinu,
rozdělení dealerům, dopravu do zahraničí atd. Jedná se o vysoce organizovanou činnost odpovídající
řetězci distributor - dealer - organizátor.
Organizátor v žádném případě nepřijde do styku s pervitinem, zpravidla není závislým. V případě
jeho závislosti na OPL zpravidla nakupuje u jiných distributorů.

8. Kdo tvoří nejvyšší článek naší drogové scény
U zločineckých seskupení zabývajících se nezákonným obchodem OPL působících na našem území
zpravidla stojí v čele organizátor původem jiným než českým. Jeho nejbližší spolupracovníci, větší
dealeři, výběrčí jsou zpravidla stejného původu jako on. Distributoři, kurýři, osoby zabezpečující
bydlení, dopravu, špinavou práci jsou najímáni nárazově podle potřeby i z řad občanů ČR. Jedná se
zpravidla o již dříve trestané osoby, ale může se jednat i o osoby netrestané které zláká vidina rychlého
zisku nebo naopak např. dealer nemusí o tom, že přepravuje drogu vůbec vědět. Tato poslední varianta
ale nebývá častá.
U vytvářejících se výhradně českých zločineckých seskupení se do vyšších sfér v hierarchii organizace
propracovávají osoby zabývající se v minulosti nezákonnou směnou valut tzv. "vexláci", osoby
organizující dříve závažnou hospodářskou trestnou činnost. Není výjimkou, že do organizovaného
zločinu působícím ve sféře drog se zapojují podnikatelé, ať již v očekávání vysokých zisků z tohoto
obchodu nebo naopak z donucení v případě selhání legálních podnikatelských záměrů a aktivit s
vysokou zadlužeností v očekávání rychlého vyrovnání dluhů.
9. Prognóza vývoje drogové scény
Na základě analýzy stávající situace se má zato, že dojde k nárůstu v následujících oblastech:
1. Počtu osob kteří "ochutnají" drogu
2. Počtu drogově závislých osob
3. Zvýšení cizinců cestujících do ČR s úmyslem nákupu a aplikace drogy
4. Rozšíření nabídky drog na menší aglomerace
5. Postupná profesionalizace zločineckých seskupení
6. Zvyšování podílu českých zločineckých seskupení

7. Počtu zločineckých skupin vyvíjejících aktivity v oblasti drogové kriminality na území ČR
8. Snahy o proniknutí do vyšších společenských a politických sfér
VI.
Nejvýznamnější akce OD ÚKP v roce 1994

Jako nejvýznamnější akce roku 1994 z hlediska úspěšnosti paralyzace určité zločinecké skupiny, z
hlediska mezinárodního ohlasu a v neposlední řadě i z hlediska policejní efektivity lze spatřovat
následující úspěšně dokončené realizace:
1. "ANDROMEDA" - byla součástí rozpracování skupiny pachatelů obchodujících nezákonně
heroinem. Skupina působila na území ČR kam heroin dovážela z Turecka a dále na území SRN a
Švýcarska. Na základě rozpracování skupiny kosovoalbánců v ČR a po předání informací Švýcarské
straně byla vytvořena skupina ONKEL pracující ve Švýcarsku a činnost této skupiny byla
koordinována OD.
V průběhu 18-ti měsíčního rozpracování byli zrealizováni organizátoři v ČR, řada kurýrů a
distributorů jak ve Švýcarsku tak i v SRN.
Celkem byla prokázána trestná činnost 77 osobám, z toho 7 osob je stíháno v ČR a bylo zajištěno 79
kg heroinu z toho 24 kg v ČR. Dále bylo u pachatelů ve Švýcarsku zajištěno 0,2 kg kokainu, 405.000
CHF, 22.300 DEM padělané bankovky v různých měnách v hodnotě 400.000 CHF.
Významnou byla tato akce i z hlediska postavení OD ÚKP, který po celou dobu akci řídil a
koordinoval.
2. "JAGUÁR" - na základě dlouhodobého rozpracování a spolupráce s orgány policie SRN byla
zadokumentována činnost organizované skupiny dovážející do ČR kokain. Tento byl částečně
distribuován na území ČR, částečně se dále dopravoval na území SRN k distribuci. Byly zjištěny dále
konkrétní informace o dovozu hašiše z Maroka do SRN. Po navázání spolupráce s orgány SRN a
předání dokumentace bylo dosud v akci realizováno šest pachatelů, z toho čtyři reemigranti českého
původu a dva němečtí občané. Bylo zabaveno 15,4 kg kokainu a 55 kg hašiše v celkové hodnotě 47
500 000 Kč. Čtyři pachatelé byly realizováni ve spolupráci s BKA v SRN a dva na území České
republiky.
3. "LUCIUS" - na základě dlouhodobého rozpracování skupiny výrobců a distributorů pervitinu v
regionu Karlovarska a Chomutovska byla v měsíci říjnu 1994 provedena rozsáhlá koordinovaná
realizace těchto osob. Bylo celkem zajištěno 11 vybavených laboratoří na výrobu pervitinu, sděleno
obvinění z 53 trestných činů celkem 27 osobám, bylo zajištěno větší množství chemikálií potřebných
k výrobě pervitinu, 36 balení léku Solutan a 79 g pervitinu.
4. "BABYLON" - dne 14.8.1994 byla realizována skupina 3 občanů ČR, kteří organizovali dovoz 500
kg hašiše v celkové hodnotě cca 250 mil Kč ze SRN do ČR s úmyslem vyvézt tuto drogu do
severských zemí. Zásilka byla zajištěna.
5. "SEVER" - jedná se o akci prováděnou po dobu asi 12 měsíců proti skupině kosovoalbánců
organizujících obchod heroinem po celé Evropě a sídlící na severu čech. Byla navázána spolupráce s
policejními orgány několika zemí a realizace byly provedeny dosud ve třech zemích. 2 pachatelé byli
zajištěni s 5 kg heroinu v Norsku, 2 pachatelé s 27 kg heroinu ve Španělsku a 2 hlavní organizátoři a
dalších 5 osob je stíháno v české republice, kde také bylo zajištěno dalších 24 kg heroinu. Jeden z
organizátoru je dosud na útěku. Tato akce byla první, kdy se podařilo organizátorům prokázat jejich
trestnou činnost a zrealizovat celý řetězec dovozce - kurýr - distributor.
6. "CHEMIK" - operace trvající 6 měsíců, rozpracována skupina osob zabývajících se výrobou a
pašováním syntetických drog a dále zabývajících se pašováním chemických látek a prekurzorů
potřebných k výrobě drog. Rozpracování probíhalo v součinnosti s policií SRN, Holandska, Dánska a
Ukrajiny. Část rozpracovaných osob také pašovala v menším kokain do SRN, do současnosti z nich

bylo 7 osob zrealizováno. V Holandsku bylo dosud zajištěno 5000 tablet MDMA a 625 litrů BMK,
zatčeno bylo 10 osob.
7. "AMSTERDAM" - akce dokumentující distribuci pervitinu v centru Prahy, probíhala po dobu asi 6
měsíců, rozpracováno více než 100 osob, trestná činnost dosud prokázána 9 osobám, kteří byli
obviněni celkem ze 14 trestných činů. Jedná se o 9 výrobců kteří pervitin sami dále distribuovali a dále
o 2 osoby zabývající se čistě distribucí pervitinu.
VII.
Mezinárodní spolupráce
Již z výčtu úspěchů odboru drog za rok 1994 je zřejmé, že k úspěšnému boji proti drogové kriminalitě
je nezbytně nutná spolupráce se zahraničními partnery působícími na tomto úseku policejní práce a
dále že v závěrečných fázích velkých realizací je nezbytná koordinace činnosti policejních sil nejen na
teritorii toho kterého státu ale doslova v zahraničním měřítku.
Právě na základě úspěšného rozpracování, důsledného plnění slibů daných zahraničních partnerům,
promptního a iniciativního prošetřování jejich požadavků a předaných poznatků byla cesta, která vedla
k získání mezinárodního uznání kvalit odboru drog.
Jako v případě akcí BABYLON, ANDROMEDA, JAGUÁR a dalších, zde nejmenovaných, odbor
drog nejenže bezchybně participoval na mezinárodním rozpracování skupin pachatelů, ale tato
rozpracování odbor drog řídil a celou součinnost několika zahraničních centrál koordinoval a řídil.
Například Švýcarská policie provádí reorganizaci své struktury právě na základě analýzy
nedostatků zjištěných v souvislosti s rozpracováním a realizací osob, ke kterým jim konkrétní
informace vedoucí k realizaci předal odbor drog.
Dobré kontakty na různé centrály jsou získávány na mezinárodních seminářích a konferencích, kterých
by bylo možné se na základě pozvání pořadatelů zúčastňovat v daleko větší míře v případě zajištění
dostatku financí na zahraniční služební cesty.
Vysoce je v zahraničí hodnocena činnost odboru drog na úseku prekurzorů, kde odbor drog
předběhl legislativu a spolupracuje se zahraničními partnery na tomto úseku v době, kdy v ČR
neexistuje platný zákon o prekurzorech.

VIII.
1. Konkrétní výsledky činnosti protidrogové centrály České policie = OD ÚKP za rok 1994
a) Celkový počet zpracovaných čísel jednacích - 1620
b) Celkový počet provedených akcí - 95
c) Celkový počet zrealizovaných pachatelů 173,, z toho 14 cizinců
d) Celkový počet trestných činů objasněných OD ÚKP - 218.
z toho § 187 118 /odst. 2 - 20, odst. 3 - 11/
§ 188 55
§ 188/a 14 /odst. 2 - 5/
§§ jiné 21

2. Přehled o celkovém množství drog zachycených a zajištěných na území ČR v roce 1994 na
základě rozpracování Odborem drog
Kokain 17.125 g
Heroin 26.365 g
Hašiš 500 kg
LSD 620 tripů
Pervitin 260 g
Efedrin 12.505 g
Kromě těchto bylo na základě informací zajištěno v zahraničí :
Kokain 3.000 g
Heroin 98.000 g
Hašiš 55.000 g
IX.
Nejdůležitější úkoly pro rok 1995
1) Dotvořit a zrealizovat celou strukturu orgánů Policie ČR působících na úseku drog dobudovat krajské expozitury a dále vytvořit a obsadit na krajské a okresní úrovni skupiny
mládeže a toxi
2) Vytvořit fungující informační systém pro celou tuto strukturu
3) Pokračovat v činnosti v zahraničních pracovních skupinách
4) Podílet se na vytvoření účinné politice protidrogové prevence
5) Podílet se na aktualizaci legislativy pro oblast drogové problematiky
X.
Shrnutí
V následujícím období lze očekávat:
- nárůst nabídky omamných a psychotropních látek
- rozšíření nabídky OPL i do menších aglomerací
- zvýšení role českých občanů zapojených do nezákonného obchodu s drogami,
- velký zájem mezinárodního organizovaného zločinu o ČR jako tranzitní a spotřebitelskou zemi a
využití ČR pro praní peněz pocházejících z nezákonné činnosti,
- zvyšování profesionalizace zločineckých skupin,
- snaha o průnik do vyšších politických a společenských sfér,
- nárůst počtu konsumentů drog,

- rozšíření snah za legalizaci marihuany.
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