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ÚVODEM
Ve třicátých letech 20. století panovala v tehdejší 
Československé republice složitá situace. V sou-
sedním Německu se roku 1933 dostal k  moci 
Adolf Hitler a demokracie zde umírala za zvuků 
nacistického marše, byli zde masově pronásledo-
váni a vražděni Židé. Velikášský führer plánoval 
dobytí Evropy a nastolení nového světového řádu, 
v  němž bude vedoucí mocností německá „Třetí 
říše“. Hlasitě přitom rovněž deklaroval, že k  ži-
votním zájmům Německa patří „ochrana“ Němců 
v Rakousku a Československu. Napětí mezi obě-
ma zeměmi rostlo. Po jednáních v Mnichově a ve 
Vídni v roce 1938 Československo nakonec přišlo 
o rozsáhlá pohraniční území a v březnu 1939 bylo 
obsazeno německou armádou. 

O  období před 2. světovou válkou, v  němž 
došlo ke ztrátě československé samostatnosti, 
bylo již napsáno mnoho knih a článků rozebíra-

jících její různé politické, ekonomické či vojenské 
aspekty. Málo známou skutečností je, že v  těchto 
procesech sehrály svoji úlohu i  drogy. Nejednalo 
se pouze o  výnosný nelegální artikl v  ilegálním 
obchodě mezi Československem a Německem, ale 
i  o  argument využívaný při diplomatických stře-
tech či v dobové propagandě. V dobových archiv-
ních materiálech se objevují i informace o využívá-
ní drog a drogových překupníků německou tajnou 
službou. To vše poskytuje nový úhel pohledu na 
dobové dění. 

V následujících kapitolách je nastíněna drogová 
situace v Německu a Československu 30. let a pro-
blém pašování drog mezi oběma zeměmi. Dále je 
věnována pozornost tématu drog v  německo-čes-
koslovenských politických vztazích. Poslední část 
se zabývá drogovým problémem za „Druhé repub-
liky“, tedy v období těsně před obsazením Českoslo-
venska německou armádou v březnu 1939.      
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DROGOVÁ SITUACE V NĚMECKU 
A PRVOREPUBLIKOVÉM 
ČESKOSLOVENSKU 

Konec 1. světové války přinesl význačné změ-
ny nejen na světové politické scéně, ale i v oblasti 
mezinárodního obchodu a  zneužívání drog. Ve 
20 a  30. letech počet lidí zneužívajících drogy 
ve světě rostl i přesto, že se řada států připojila 
k protidrogovým opatřením a obchod s drogami 
byl zatlačován do stále hlubší ilegality. Význam-
ná centra produkce drog na Blízkém a  Střed-
ním východě, v  Číně, Indii a  jihovýchodní Asii, 
mnohdy ustavená již v  předválečném období, 
nadále prosperovala. V britských, francouzských, 
nizozemských aj. koloniích byl prodej drog lega-
lizován státními „opiovými monopoly“.1 Rovněž 
úniky drog z farmaceutického průmyslu na černý 
trh byly obrovské. Do nelegálních obchodů s dro-
gami byla zapojena řada farmaceutických firem 
v Bulharsku, Německu, Švýcarsku, Francii, Itálii, 
Nizozemsku, Turecku, Japonsku, Egyptě a jinde. 
Jejich výrobky zaplavovaly nejen země Evropy, 
ale i  Čínu, Indii, Spojené státy americké, země 
Středního východu a Severní Afriky.2 

Poválečná společenská situace zneužívání 
drog nahrávala. V řadě zemí zasažených světo-
vým konfliktem se objevil „hlad po radosti“ – 
snaha co nejvíce si užít po období chudých a de-
presivních let války. Na základě této potřeby se 
prosadily nové módní trendy v  odívání, hudbě 
a  kultuře. Symbolem modernosti se stala ciga-
reta a rovněž zneužívání drog. Nadále byly zne-
užívány opiáty, ovšem do popředí zájmu nové 
vlny toxikomanů se dostal především kokain. 
Tato droga neotupuje, ale naopak stimuluje, 
probouzí radost. Může být užívána v kolektivu. 
To dobovým požadavkům vyhovovalo. Zneuží-
vání kokainu se rychle rozšířilo ve Velké Britá-
nii, Německu, Španělsku, Francii, Itálii, Belgii, 
Rakousku, Švýcarsku.1 

Mekkou kokainu se stalo válkou rozvráce-
né Německo. Místní farmaceutický průmysl zde 
již před válkou vyráběl značné objemy kokainu 

a pokračoval v tom i po válce. Německo, stejně 
jako jeho spojence Rakousko, postihla po válce 
inflace, kterou provázely jednak materiální bída, 
jednak všeobecný morální úpadek. Průmyslová 
výroba i obchod stagnovaly. Farmaceutické spo-
lečnosti jako Merck přitom měly výrobní mož-
nosti a kapacitu, které zdaleka přesahovaly do-
mácí poptávku – a drogy, zejména kokain, byly 
na všech světových trzích hodnotnou komodi-
tou slibující vysoké výnosy v  tvrdé měně, což 
se o většině dalších výrobků říci nedalo. Němci 
proto objem výroby stále zvyšovali. Zároveň na-
růstaly úniky drog z jejich farmaceutického prů-
myslu na domácí drogovou scénu i do zahraničí.  
Berlín si záhy vysloužil přezdívku „Hlavní město 
kokainu“. 

Německé hlavní město 20. let bylo velké, 
mladé, anonymní. Žilo v  něm 3,8 milionu lidí 
(větší byla pouze města Londýn a  New York), 
třetině jeho obyvatel bylo méně než 30 let. Po-
cházeli ze všech koutů Německa, ale i z dalších 
německojazyčných zemí a  jiných států Evropy. 
Žilo zde na 200 000 Rusů, jež z vlasti vyhnala 
bolševická revoluce. Byla to různorodá, barvitá 
směs lidí – příslušníci staré pruské šlechty, noví 
zbohatlíci, kteří získali majetek šmelinou za vál-
ky a v poválečných letech, podnikatelé, kteří při-
šli o všechno v letech krize, vykořenění exulanti 
bez perspektiv, příslušníci kriminálního polo-
světa a  podsvětí, umělci a  příslušníci kulturní 
avantgardy, excentrici a dadaisté. Tito lidé měli 
jedno společné – chtěli zapomenout na válku 
i  těžká poválečná léta, chtěli se bavit. Večer co 
večer zaplňovali stovky berlínských kabaretů, 
barů, revuí i  pokoutních hospod. Alkohol tekl 
proudem. Značně populární byly i drogy. Člán-
ky Sigmuda Freuda o využití kokainu při „sebe-
objevování“ byly citovány jako bible – podobně 
jako díla autorů Johannese R. Bechera, Ernesta 
Jüngera či Gottfrieda Berbera. Pro „inspiraci“ jej 
užívali malíři, spisovatelé, filmoví umělci – mezi 
nimi i nejslavnější hvězda 20. let, skandální ta-
nečnice a herečka Anita Berber. 
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Drogy unikaly z  lékáren, distribučních firem 
i přímo z německé farmaceutické výroby. Distri-
buovali dealeři na ulicích maskovaní jako proda-
vači cigaret, šatnáři v divadlech a nočních podni-
cích, lékárníci i sami lékaři.3 Kokain, zvaný Koks 
či Schnee („Sníh“) byl na ulici často pančován ky-
selinou bórovou, novokainem a dalším přísada-
mi. Prodáván byl obvykle v paketech od jednoho 
do šesti gramů za cenu 7 – 8x vyšší, nežli byla 
cena oficiální.4 

Přesto se jednalo v  porovnání s  dalšími ev-
ropskými zeměmi o nízké ceny. Levné drogy do 
Berlína přitahovaly překupníky ze zahraničí – ať 
již velké, „podnikající“ s drogami v kilogramech, 
tak i malé, odvážející si pouhých několik gramů. 
Jezdili si sem pro ně překupníci nejen z Evropy, 
ale dokonce i  z  Ameriky. Ze zahraničí přijížděli 
do Berlína „užít si drogy“ i „drogoví turisté“.1 

Situace na berlínské drogové scéně se začala 
měnit až poté, kdy Německo přijalo v  prosinci 
1929 nový opiový zákon (Opiumgesetz), který 
významně omezil prodej některých drog, včetně 
opia, kokainu, kanabisu, a  rovněž prodej jejich 
solí a alkaloidů. Zákon také postihoval uživatele 
drog až třemi roky vězení. Další zpřísnění přišla 
po lednu 1933, kdy se v Německu dostali k moci 
nacisté. Nová vláda začala v Německu tvrdě po-
tírat projevy „dekadence“. V  rámci programu 
Boje proti drogám (Rauschgiftbekämpfung) za-
hájila intenzívní kampaň proti alkoholu, tabáku 
a  ostatním drogám. Opiumgesetz byl v  krátké 
době 16krát modifikován a doplněn o nové typy 
drog.5 

Drogy se staly i  součástí protižidovské kam-
paně. SS Hauptsturmführer kriminální komisař 
Erwin Kosmehl, který to roku 1941 dotáhl až 
na post ředitele Říšské centrály pro boj proti 
drogovým trestným činům (Reichszentrale zur 
Bekämpfung von Rauschgiftvergehen), tvrdil, že 
„Židé hrají hlavní roli“ v mezinárodním obchodu 
s drogami. Za hlavní náplň své práce pak pova-
žoval „eliminaci mezinárodních zločinců, které 
mají často židovské kořeny“. Úřad pro rasovou 

politiku Nacistické strany (Rassenpolitisches 
Amt der NSDAP) tvrdil, že Židé mají v  zásadě 
drogově závislý charakter: intelektuální městský 
Žid má sklon k  užívání kokainu nebo morfinu, 
protože si tak uklidňuje své „podrážděné nervy“ 
a získává pocit míru a bezpečí. O židovských léka-
řích se tvrdilo, že jsou „často mimořádně závislí 
na morfinu“.6 Morfin byl nacisty označen za „ži-
dovskou drogu“.1 Dealeři drog byli prezentováni 
jako „bezohledné“, „chamtivé“, „cizí“ a  „rasově 
méněcenné“ osoby a  drogová kriminalita jako 
jedna z největších společenských hrozeb.6

Německá vláda již v  listopadu 1933 přijala 
zákon, který umožňoval neomezené věznění kri-
minálních recidivistů, i když si již odpykali svůj 
trest. Policie mohla na základě tohoto zákona 
internovat profesionální zločince a  recidivisty 
v  koncentračních táborech bez soudního naří-
zení.5 To se týkalo i dealerů drog. Zákon rovněž 
umožňoval zákaz výkonu povolání v  případech 
spojených s  drogovými delikty – např. zákaz 
výkonu povolání lékařům předpisujícím dro-
gy toxikomanům.7 Soudci rovněž mohli nuceně 
umísťovat alkoholiky a  další drogově závislé do 
sanatorií a  detoxifikačních programů.5 V  rámci 
politiky „rasové hygieny“ německá vláda 19. října 
1934 ustanovila na půdě ministerstva veřejného 
zdravotnictví ústřední Říšskou pracovní skupinu 
pro boj s  drogami (Reichtsarbeitsgemeinschaft 
für Rauschgiftbekämpfung), která zaštítila říš-
ské státní instituce a nevládní organizace zabýva-
jící se léčbou toxikomanií.7 Přesto se německým 
správním orgánům nedařilo drogový problém 
zcela zlikvidovat. K rozsáhlým únikům drog z ně-
mecké výroby, nelegálnímu obchodu a zneužívá-
ní drog i přes drakonická vládní opatření nadále 
docházelo a problém byl pouze zatlačen do hlu-
boké ilegality.1

Rovněž v  mladé Československé republice, 
vzniklé roku 1918 na troskách habsburské mo-
narchie, nabyl drogový problém záhy na závaž-
nosti.   V  Praze se v  poválečných letech objevilo 
kouření opia8 a  narostl počet případů morfinis-
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mu, nadále spojeného především se zneužíváním 
drog získávaných na lékařský předpis. Objevily 
se i  případy zneužívání hydrokodonu, kodeinu, 
pantoponu.9 Byly zaregistrováno i  čichání těka-
vých látek, jmenovitě éteru.10 Ve 30. letech úřady 
zaznamenaly i  zneužívání kanabinoidů. Mari-
huanové cigarety byly do Prahy pašovány ze stře-
domořského Terstu.9 

I u nás však na drogové scéně začal záhy do-
minovat kokain. Jeho zneužívání se stalo módou 
zejména mezi milovníky nočního života, číšníky, 
kabaretními tanečníky, umělci a herci, studenty, 
pražskou smetánkou i členy pražské kriminální 
galérky.1 Prostitutkám kokain sloužil jako „dro-
ga zapomnění“ a  sexuální stimulátor. Kokain 
užívala i  řada hvězd tehdejšího českého filmu 
jako Saša Rašilov, Hugo Haas, Lída Baarová, 
Adina Mandlová či Ljuba Hermanová.1 Jeden ze 
známých  pražských kupletů o  poválečné módě 
užívání kokainu zpíval: „Kdo nešňupe dneska 
hlínu, ten holduje kokainu. Šňupe ho a vidí svět, 
samou lásku samý květ!“1 Dobové policejní od-
hady udávají, že pouze v Praze bylo v 2. polovině 
30. let na 10 000 lidí, kteří se dostávali do kon-
taktu s drogami. Jednalo se tedy zhruba o jedno 
procento jejích obyvatel.11

V důsledku nárůstu poptávky se v Českoslo-
vensku záhy rozvinul nelegální trh s  drogami. 
Tehdejší policejní Ústředna pro potírání ne-
dovoleného obchodu s  omamnými jedy regis-
trovala roku 1938 ve své evidenci na 1420 osob 
nejrůznějších povolání a  sociální příslušnosti, 
které byly v  souvislosti s  drogami zjištěny jako 
„obchodníci, přechovávači, osoby zprostředkující 
dopravu a podobně (…). Z tohoto počtu jest 1140 
osob, které jsou toho času aktivními ilegálními 
obchodníky s  narkotiky v  celé Československé 
republice. Z  tohoto počtu jest 628 obchodníků 
pražských. (…).“11

Zdrojem velké části drog distribuovaných na 
černém trhu byly úniky z  lékáren. Drogy byly 
v  Československu rovněž továrně vyráběny. 
Produkovala je lučební továrna Dr. Ing Robert 

Heisler v  Chrasti u  Chrudimi. Roku 1931 bylo 
v  továrně zřízeno oddělení pro izolaci a  extrak-
ci alkaloidů. Škála přípravků tak byla doplněna 
o morphin, opium, aethylmorphin a diacetylmor-
phin – o rok později o kokain.  Heroin vyrobený 
v  továrně byl distribuován pod obchodní znač-
kou Herolan. Všechny výrobky továrny Heisler 
byly prvotřídní kvality a měly tak zajištěný odbyt 
jak v Československu, tak i v zahraničí. Továrna 
měla zastoupení v  mnoha státech –v  Německu, 
Rakousku, Jugoslávii, Polsku, Švýcarsku, Špa-
nělsku, Maďarsku aj. Firma Heisler vystupova-
la po celu dobu své existence velice seriózně. Ve 
sporných případech ochotně spolupracovala se 
státními orgány. Výrobky firmy Heisler unika-
ly na nelegální trh až druhotně z  distribučních 
firem. Objevily se i  případy, kdy při nelegálním 
prodeji kokainu cizího původu byly zneužívány 
firemní viněty.1 

Hlavním zdrojem kokainu, nejvíce rozšíře-
ného na československém drogovém trhu, byly 
dovozy z Německa. V polovině 20. let již byla síť 
prodejců a uživatelů drog na česko-německé tra-
se v ČR dobře propojena. Kokain byl překupní-
ky rychle a bez problémů rozprodáván. Za jeden 
gram, který bylo na lékařský recept možné obdr-
žet za 12 československých korun (Kč), se platilo 
až 180 Kč, mnohdy 200 Kč.8 

Z  Německa a  Rakouska na československé 
území přišli i první policejně registrovaní drogoví 
překupníci - „Bílí Rusové“, emigranti z bolševic-
kého Ruska, dále německé a rakouské prostitut-
ky, kabaretní tanečníci a  umělci.10 Do pašování 
drog z  Německa do Československa se nadále 
zapojovali jak němečtí, tak českoslovenští obča-
né a  občané dalších států. Na československém 
území se toto pašování soustřeďovalo zejména 
u  československo-německých hranic v  sever-
ních a západních Čechách. Tranzity drog probí-
haly v obou směrech, ovšem dovozy (především 
kokainu) z  Německa jednoznačně dominovaly. 
Mezi hlavní centra obchodu s drogami v Němec-
ku, s  nimiž mělo naše podsvětí kontakty, patřil 
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Annaberg v  Sasku, Ratiboř a  Kamenice.12 Na 
československé straně hranice fungovala příhra-
niční střediska, kam se soustřeďoval podloud-
ný obchod s  drogami, zejména ve Varnsdorfu, 
v Podmoklech, v Chebu, v Karlových Varech a ve 
Vejprtech.13   

V průběhu 20. let a zejména ve 30. letech se 
Československo a  Německo staly díky své cen-
trální poloze v  Evropě i  významnými územími 
tranzity zahraničních drog a  působišti mezi-
národních překupnických organizací. Zejména 
v souvislosti s  tzv. hamburským případem v  le-
tech 1930-1931 byly například zaznamenány 
rozsáhlé tranzity opiátů (konkrétně 250 kg opia 
deklarovaného jako strojní součástky) z Turecka 
přes Československo do Německa a USA. Případ 
vedl k rozkrytí největší předválečné sítě překup-
níků drog řeckých bratří Eliopolusů a americké-
ho gangstera Del Grazia. V roce 1934 se na našem 
území začal objevovat i kokain pašovaný ze Švý-
carska a Francie.1

Zejména v druhé polovině 30. let byla na čes-
koslovenském území zaznamenávána zvýšená 
činnost mezinárodních překupníků drog, o  něž 
projevovala živý zájem policie v řadě zemí světa. 
Koncem r. 1936 a  během roku předchozího ob-
jevilo se však v Praze asi 15 cizích osob, stojících 
v čele či napojených na mezinárodní organizace 
překupníků drog. Podle mínění tehdejšího po-
slance Národního shromáždění za Českosloven-
skou stranu lidovou, Dr. Stanislava Huly, který 
v parlamentu roku 1938 interpeloval v souvislosti 
s nově připravovaným tzv. „Opiovým zákonem“, 
to byly osoby, nad jejichž přítomností v Českoslo-
vensku bylo, „nutno se zamyslit“.“11 

Zpráva Všeobecné kriminální ústředny u poli-
cejního ředitelství z 30. března 1938 k tomu dále 
poznamenává: „Bylo zjištěno, že jeden z hlavních 
proudů narkotik z  Dálného Východu i  z  Balká-
nu vedený do Ameriky prochází Evropou a  jed-
na větev jeho přes Československou republiku, 
Německo do Francie, kde je další filiální cent-
rála podloudníků a  kde zboží jest přebalováno, 

případně zušlechťováno a pod falešnou deklara-
cí dopravováno do přístavních měst a  odtud do 
Ameriky.14 

Mezi význačnými překupníky citovanými ve 
zprávě se objevuje například Judel Josef Raskin, 
původem běloruský Žid a  uprchlík před ruskou 
revolucí 1917. Raskin, přezdívaný „Král obchod-
níků s  drogami“, své rozsáhle ilegální obchody 
vedl mezi tureckým Istanbulem, čínským Tien-
-tsinem a  Šanghají, afghánským Kábulem, bul-
harským Radomirem, Paříží, Berlínem a  Vídní. 
Dále je zmiňován turecký občan Ahmed Ekrem 
Bey, který přes Prahu a německý námořní přístav 
Hamburk organizoval dodávky opia z Turecka do 
Spojených států a byl spojen s pověstným „Ham-
burským případem“. V  policejních zprávách se 
objevila i  další jména, známá v  mezinárodním 
drogovém podsvětí.1

Jedním z  významných důvodů rozvoje ne-
legálního drogového trhu v  předválečném Čes-
koslovensku byla nepochybně mírná legislativa. 
Československý trestní řád definoval nelegální 
obchod s drogami pouze jako přestupek a pod-
le toho jej i  trestal. Postih zahrnoval peněžité 
pokuty do výše 20  tisíc Kč, v případě nedobyt-
nosti mohla být pokuta změněna v  trest odnětí 
svobody až do 3 měsíců. Jak se dozvídáme z po-
licejních protokolů, v  praxi postih zahrnoval 
nejčastěji pokuty mezi 100 až 10 tisíci koruna-
mi, případně vězení, které většinou nepřesaho-
valo dobu jednoho měsíce.1 V praxi převažovaly 
tresty odnětí svobody do osmi dnů a pokuty 100 
Kč. To překupníky a distributory drog nemohlo 
odradit. Případy kdy se překupníci po zaplacení 
pokuty a  propuštění z  vězení záhy opět vraceli 
ke své staré živnosti, byly časté.11 Ze stejných 
důvodů se Československo stalo územím, které 
vyhledávali mezinárodní obchodníci s  drogami 
jako azyl před stíháním ze zahraničí. Českoslo-
venské normy, které obchod s  narkotiky kvali-
fikovaly jako přestupek, totiž nedovolovaly pro 
tyto „méně závažné delikty“ vydávání stíhaných 
osob do jiných států.1 
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Situaci změnil, až tzv. Opiový zákon (Zákon 
č.29/1938 Sb. z. a n.), který byl po krátké diskusi 
přijat Národním shromážděním 27. ledna 1938. 
Tímto zákonem, který nabyl účinnosti dne 16. úno-
ra 1938, byl zaveden úřední dozor nad výrobou, 
zpracováním, přípravou, rozdělováním, obcho-
dem, dovozem, tranzitem a vývozem látek. V záko-
ně byl podán výklad základních pojmů, stanovena 
potřeba zvláštních povolení k disponování s těmi-
to látkami, byl zaveden systém zvláštních registrů 
(opiových registrů) a to jak v případě velkoobcho-
du, tak i maloobchodu – lékáren, lékařských a ve-
terinárních ordinací. Úřední inspekce na kontrolu 
distribuce drog v lékárnách musely být prováděné 
minimálně jednou do roka. 

Porušení Opiového zákona byla podle závaž-
nosti klasifikována jako přestupky, přečiny a  zlo-
činy. Přestupky trestaly okresní úřady pokutou od 
500 do 50.000 Kčs nebo vězením od 24 hodin do 
pěti měsíců (§18). Závažnými delikty byly přeči-
ny a  zločiny, kde byl trestný i  pokus o  ně, a  byly 
projednávány soudy. Zde byla sazba u přečinů od 
tří měsíců do tří let a  pokuta 5  000 až 50  000; 
u  závažných trestných činů pak jeden rok až pět 
let a pokuta 10 000 až 100 000 Kč. Zákon umož-
ňoval podrobit odsouzeného policejnímu dohledu 
a cizince vypovědět z území republiky, osobám od-
souzeným bylo možno na určitý čas nebo navždy 
odejmout zvláštní povolení, živnostenskou koncesi 
nebo zakázat výkon funkce.15 

Definování tohoto problému opiovým zákonem 
a následný energický postup úřadů proti ilegální-
mu obchodu s drogami byl natolik úspěšný, že je 
možné ho označit za hlavní důvod výrazného sní-
žení počtu osob obchodujících s  drogami v  před-
večer okupace v  Československu. Československá 
republika přestala být pro zahraniční pašeráky 
drog „legislativním rájem“. Rovněž o českých pře-
kupnících zpráva Ústředny optimisticky pozname-
nává: „Dnes lze již pozorovati však, že této činnosti 
zanechali vzhledem k novému zákonu.“14 Drogová 
situace v  předmnichovském Československu zů-
stávala i přesto závažná.

DROGY V ČESKO-NĚMECKÝCH VZTAZÍCH
Problém drog se ve třicátých letech stal diskuto-
vaným tématem v  souvislosti se zhoršujícími se 
politickými vztahy mezi Československem a  Ně-
meckem. Drogy byly pašovány především přes 
česko-německou hranici. K  záchytům pašeráků 
a  překupníků proto docházelo na obou stranách 
hranice. Tranzity drog probíhaly v obou směrech, 
ovšem dovozy (především kokainu) z  Německa 
jednoznačně dominovaly.1 

Jak nasvědčuje korespondence a  zprávy čes-
koslovenské protidrogové ústředny, českosloven-
ské a německé úřady při vyšetřování případů pa-
šování drog vcelku bez problémů spolupracovaly. 
Po nástupu Hitlera k moci však spolupráce česko-
slovenských a  německých úřadů začala váznout. 
Zároveň narostlo vzájemné obviňování z obchodu 
s drogami.1   Když Československo ve své výroční 
zprávě za rok 1932 pro Společnost národů zazna-
menalo rozsáhlé pašování drog z  Německa, ně-
mecká strana ostře protestovala s tím, že se jedná 
o  „přehnaná“ tvrzení a  upozorňovala na skuteč-
nost, že v Československu jsou drogy snadno do-
stupné a československé lékárny naopak dodávají 
drogy na německý ilegální trh.16 

Je nutné poznamenat, že německé stížnosti 
nebyly zcela bezdůvodné. I k takovým případům 
docházelo. Když se v Německu přiostřila kontrola 
prodeje drog, objevil se fenomén jejich zpětných 
dovozů z Československa. Drogy legálně dovezené 
z  Německa československými firmami vinou ne-
důsledné kontroly unikaly na nelegální trh, pod-
loudnými kanály byly pašovány zpět a redistribu-
ovány v Německu.1 

 V  souvislosti se společenskou situací 
v  Německu a  Rakousku vyvstal i  problém zvý-
šených aktivit překupníků drog. Když německá 
vláda začala nelegální obchod s  drogami tvrdě 
potírat, a  když se v  sousedním Rakousku začaly 
stále výrazněji projevovat fašistické nálady, které 
nakonec v březnu 1938 vyústily v ozbrojený pře-
vrat vedený nacistou Arthurem Seyß-Inquartem 
a anšlus, připojení Rakouska k nacistickému Ně-
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mecku, část z  těchto mezinárodních překupní-
ků se přesunula do Československa nebo začala 
organizovat pašování drog přes československé 
území. Vedle mírných zákonů a  výhodné polo-
hy Československa v  centru Evropy byl zřejmě 
důvodem i fakt, že mezi drogovými překupníky 
operujícími ve střední Evropě v druhé polovině 
30. let byla řada osob židovského původu – a ne-
mohli tedy od nacistů očekávat nic dobrého.1 

Zostřující se politické vztahy mezi Českoslo-
venskou republikou a Německou říší se odrazily 
i  v  řadě diplomatických nót, v  nichž německá 
strana striktně požadovala vysvětlení k  přípa-
dům pašování drog v  příhraničních oblastech 
a  záchytům českých pašeráků a  rovněž článků 
v německých listech, které Čechy z  šíření drog 
obviňovaly. Zachoval se koncept zprávy pro mi-
nisterstvo vnitra z 12. ledna 1935 k jedné z těch-
to nót, v níž policejní prezident poznamenává, 
že „německé úřady se snaží neustálými stížnost-
mi docíliti dojem nekorektního jednání našich 
úřadů, ač je známo, že právě všechen kokain, 
ovšem původního balení zbavený, pochází z Ně-
mecka, třebas by se v  konkrétních případech 
důkaz o tom nezdařil“.17 Příznačné pro tehdejší 
politicky citlivou situaci je, že poznámka o stíž-
nostech německých úřadů je v konceptu zprávy 
přeškrtnuta. 

Na zhoršující se politickou situaci reagovala 
i  firma Heisler. Za existujících poměrů nabyla 
její výroba alkaloidů na strategickém významu, 
protože tuto oblast doposud ovládaly německé 
farmaceutické firmy. V případě konfliktu s Ně-
meckem by nedostatek léků v  Československu 
znamenal vážný problém. O této strategické úlo-
ze firmy svědčí i  dopis z  25. května 1938, jímž 
se dr. Heisler obrátil na Ministerstvo veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy.  V poslední době 
se totiž množily objednávky drogistů zejména na 
alkaloidy, které neodpovídaly běžnému odběru. 
Vzhledem k  tomu, že se jednalo s  ohledem na 
napjatou vojenskou situaci v Evropě o zájmové 
zboží, žádal dr. Heisler o  sdělení, zda má tyto 

objednávky vyřizovat, nebo zboží ponechat ve 
skladu pro případnou potřebu vojenské správy 
při obraně státu a objednávky vyřizovat v mezích 
průměrné spotřeby jednotlivých zákazníků. Do-
slovně přitom poznamenává, že „vojenská správa 
počítá s jeho pohotovostí“.18 Odpověď, kterou dr. 
Heisler obdržel, mu přikazovala, aby tyto objed-
návky vyřizoval v mezích ročních průměrů svých 
zákazníků. Skladové zásoby měly být zachovány.18 

Vyostřila se i  situace v  česko-německém po-
hraničí. V  chudých příhraničních oblastech bylo 
pašování „přes čáru“ po léta doplňkovým zdro-
jem příjmů. Pašovali zde jak jednotlivci, tak celé 
skupiny organizované kolem „pašeráckých králů“ 
– paschkönigů. Byli to lidé, kteří měli kontakty 
s překupníky, domlouvali s dodavateli za hranicí 
i odběrateli ve vnitrozemí množství, druh a ceny 
zboží, připravovali akce, najímali nosiče a  do-
pravce přes hranici a  rozdělovali mezi ně zisky, 
eventuálně řídili další tranzit kontrabandu do vni-
trozemí. Za to inkasovali nejvíce peněz.1 

Pašovalo se nejrůznější zboží podle aktuální 
poptávky: sůl, tabák, látky, sacharin, krémy, ro-
zinky, léky a podobně. Záhy se mezi pašovaným 
zbožím začal objevovat i  kokain.19 Po nástupu 
Hitlera k  moci v  roce 1933 pak československá 
finanční stráž, pověřená ostrahou českosloven-
ských hranic, stále častěji zasahovala proti pa-
šování nelegálních tiskovin, zbraní i  drog z  Ně-
mecka.19 Naopak německá finanční stráž proti 
pašerákům podle jejich dobových svědectví neza-
sahovala: „Němečtí financové to propouštěli a tr-
pěli nám to. Někdy nám i pomáhali a ukázali nám, 
kde naši mají hlídku anebo jsou v  poli schovaní 
(...).19 Důvodem tolerance německé finanční strá-
že byla nepochybně podpora diverzních aktivit na 
československém území.

Protože se zvyšovala i organizovanost pašerác-
kých skupin a objemy drog a dalšího nelegálního 
zboží, jež tyto skupiny dopravovaly přes hrani-
ci, úloha finanční stráže i  v  této oblasti výrazně 
vzrostla. Agrárnický poslanec Rudolf Beran (poz-
dější premiér tzv. druhé republiky) požadoval ve 
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své interpelaci z 24. října 1933 zkvalitnění ostra-
hy hranic s  tím, že mimo jiné „je hlavní město 
naší republiky zamořeno různými jedy, jako je 
např. kokain.“20 

Československé policejní orgány vyslaly 
v  roce 1933 do příhraničních oblastí s  Němec-
kem tajné vyšetřovatele s úkolem sledovat pod-
loudný obchod drogami. Přísně důvěrná zpráva, 
která na podkladě jejich šetření vznikla, obsaho-
vala řadu znepokojivých informací: 

„Podle získaných zpráv, které se vzájemně 
z různých stran doplňovaly a potvrzovaly, mají 
býti za československou hranicí na německé 
straně na území Pruska a  Saska pohraniční 
skladiště omamných jedů, z  nichž potom za 
neoficiální podpory pohraniční německé strá-
že jsou narkotika do Československa dopravo-
vána. Podle jiných informací prý má německá 
vláda interes na tom, aby se do Československa 
podloudně dopravilo, pokud možno největší 
množství omamných jedů a různým způsobem, 
zejména prý prémiemi, dovoz jich do tuzemska 
podporuje.

Ačkoliv tyto uvedené okolnosti nelze proza-
tím žádným způsobem ověřiti, jest nutno jim 
věnovati pozornost, ježto jejich pravdivosti nebo 
alespoň pravděpodobnosti nasvědčuje ta sku-
tečnost, že se nejedná o informace jediné osoby 
anebo více osob jedné a téže tlupy podloudnic-
ké, nýbrž že zprávy takto sebrané byly podány 
celou řadou různých, navzájem se neznajících 
informátorů, vesměs národnosti německé a stát-
ní příslušnosti říšskoněmecké anebo rakouské. 
Řečené informace pak doplněny byly sdělením 
jisté osoby, která již v několika případech zdejší 
Ústředně pro potírání obchodu omamnými jedy 
podávala zprávy, jež se vždy ukázaly pravdivý-
mi. Dle její informace podporují říšskoněmecké 
vládní kruhy různým neoficiálním způsobem 
podloudný obchod narkotiky a  vývoz jich do 
Československa prémiemi a  zřídily k  organizo-
vání tohoto obchodu zvláštní centrálu na česko-
slovenském území, patrně ve Varnsdorfu anebo 

v okolí. Podloudný vývoz jest organizačně v ru-
kách jediné osoby, která složila prý na nezjiště-
ném finančním úřadě za československou hrani-
cí kauci ve výši 1.000.000 Kč. Tento organizátor 
má celou řadu subagentů na německé i  česko-
slovenské straně, kteří provozují a zprostředkují 
podloudnou dopravu narkotik na několika mís-
tech česko-německé hranice. Účelem tohoto do-
vozu jest rozvrácení zdravotních poměrů v ČSR 
a morálky tamtéž. Podloudný obchod jest v sou-
časné době počátečně organizován, ale očekává 
prý se, že jeho organizace bude dokončena v led-
nu t. r. (1934 – pozn. autora), aby pro sezonu 
plesů a zábav bylo možno dopraviti do Českoslo-
venska větší množství narkotik.“21 

Napjatou dobovou situaci dokumentuje 
i zpráva uveřejněná v denících Prager Tagblatt22 

a Venkov23 v dubnu 1934. Zpráva oznamuje, že 
četnictvo v  severních Čechách zatklo 18člen-
nou tlupu pašeráků, kteří dováželi z  Německa 
omamné jedy. V Německu je však nenakupovali 
za peníze, ale za informace o  poměrech v  Čes-
koslovensku. Na toto vyzvědačství přišlo se ná-
hodou. Student teologie vypadl v  opilém stavu 
z okna a v liberecké nemocnici mluvil v horečce 
o získávání kokainu. V jeho bytě pak byla vyko-
nána prohlídka, při níž se našly doklady o jeho 
spojení s německými vyzvědačskými úřady. Tyto 
doklady pak umožnily zatčení celé tlupy.

 Výsledky šetření o napojení německé tajné 
služby na obchod s drogami neznáme. Pravdou 
zůstává, že příliv drog z Německa do Českoslo-
venska pokračoval i za hitlerovského režimu. 

OBDOBÍ „DRUHÉ REPUBLIKY“
V  období let 1938/39 se společenská si-

tuace v  Československu od základu změnila.  
V  září  1938 pohrozil Hitler Československu 
válkou, pokud Německu nebude vydáno česko-
slovenské pohraniční území obývané sudetský-
mi Němci. Toto vyvolalo v  českém pohraničí 
puč organizovaný fašistickou Sudetoněmeckou 
stranou. Československá armáda sice tento puč 
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potlačila, ale od 19.  září začaly proti Českoslo-
vensku útočit jednotky Sudetoněmeckého Frei-
korpsu vyzbrojovaného Německem. Dne 29. 
září 1938 při jednáních v  Mnichově ustoupili 
představitelé Francie a  Velké Británie nátlaku 
Německa podporovaného Itálii a  dohodli se, 
že Československo musí do 10. října musí po-
stoupit své pohraniční oblasti obývané Němci 
(Sudety) Německé říši.  Následně v  důsledku 
tzv. První vídeňské arbitráže v  listopadu 1938 
Československo odstoupilo svá další území Ma-
ďarsku a Polsku. 24, 25 Celkové ztráty pomnichov-
ského Československa tak činily 41 098 km² a 4 
879 000 obyvatel.  Jednalo se zhruba o třetinu 
československého území a obyvatel, bylo ztrace-
no i  množství průmyslu, obranných opevnění, 
komunikací.26 

Druhá republika, respektive nově vzniklá 
Česko-Slovenská republika byla již jen stínem 
té první. Přežila pouhých 167 dní. Její existen-
ce byla poznamenána chaosem, neplodnými ale 
o  to více vášnivými politickými diskusemi, ná-
růstem vlivu fašistů, nečinností úřadů a deféti-
smem. I z tohoto krátkého dramatického obdo-
bí československé historie však existují zprávy 
o drogové situaci. V českém tisku, jako už dříve 
v Německu, jsou drogy zneužívány jako nástroj 
protižidovské propagandy,32 o drogách se disku-
tuje na úrovni ministerstev a soudních orgánů. 

Případem, který diskusi vyvolal, bylo zatče-
ní silného kokainisty Josefa Sommera z  praž-
ských Holešovic. Ten byl detektivy protidrogové 
ústředny zadržen dne 5. května 1938 v  jisté vi-
nárně na horním Novém městě v Praze ve chví-
li, kdy mu notoricky známý pražský překupník 
drog Viktor Niederle, v drogovém podsvětí zná-
mý jako „Král prodavačů kokainu,“27 28 nabízel 
ke koupi kokain. Policejní šetření jednoznač-
ně prokázalo, že Niederle prodal Sommerovi 
v dubnu 1938 kokain za 500 Kč a poté 5. května 
1938 nejprve 30 balíčků kokainu za 300 Kč a té-
hož dne ještě 10 balíčků.29 Niederle byl dodán 
do soudní vazby na pražském Pankráci a  bylo 

jasné, že z vězení nevyvázne tak lehce jako před 
čtyřmi lety, kdy byly zákonné sazby za prodej 
drog podstatně mírnější.28 Kokainový král byl 
nakonec odsouzen ke 4 měsícům odnětí svobo-
dy a pokutě 5000 Kč.30

V případě zadrženého kokainisty Sommera 
byla situace komplikovanější a vyvolala ostrou 
debatu na odpovědných místech. Sommer byl 
sice u  krajského soudu trestního v  Praze pod-
le §19, odstavce 1 Opiového zákona obžalován 
z  přečinu „přechovávání“ drog, soud ho však 
zbavil obžaloby, protože kokain použil pro 
vlastní potřebu, byl pouze pasivním činitelem 
a nemohl být proto postižen za „přechovávání“ 
drogy, jak jej podle výkladu krajského soudu 
definoval zákon. S  tím nesouhlasilo státní za-
stupitelství, a proto podalo proti soudnímu roz-
hodnutí zmateční stížnost k nejvyššímu soudu. 
Pojem „přechovávání“ byl podle něj naplněn již 
tím, že Sommer měl kokain u sebe a nezáleželo 
na tom, k jakému účelu ji měl. 

Nejvyšší soud však stížnost státního zastu-
pitelství v prosinci 1938 zamítl s tím, že „nemů-
že jíti o přechovávání ve smyslu § 19 citované-
ho zákona u osoby, která si opatří neoprávněně 
omamnou látku a tuto má u sebe (přechovává) 
výlučně za účelem vlastní spotřeby“. Na zákla-
dě tohoto rozhodnutí dalo Státní zastupitelství 
v Praze pokyn Ústředně pro potírání obchodu 
omamnými prostředky, aby na toxikomany, 
u  kterých byla nalezena v  držení droga, která 
je určena k  jejich vlastní potřebě, nebyla uva-
lována vazba. Takový pokyn policejní složky 
zákonitě popudil, protože jim značně ztížil še-
tření drogových deliktů. Zpráva protidrogové 
ústředny v  toto souvislosti rozhořčeně uvádí: 
„Každý narkoman je ve skutečnosti nejen roz-
šiřovatelem narkotik, nýbrž hlavně šiřitelem 
narkomanie“. Chránit tedy narkomana tím, že 
se mu umožní beztrestná držba narkotik, které 
užívá, znamená ve skutečnosti ohrožení spo-
lečnosti, kterou musí zákon ochraňovat na prv-
ním místě, a to i proti zájmům jednotlivce.“29
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DROGOVÝ EPILOG SAMOSTANÉHO 
ČESKOSLOVENSKA 
Diskuse nad Opiovým zákonem pokračova-
ly, k  projednání jeho úprav však už nedošlo. 
V  březnu 1939 obsadila okleštěnou českoslo-
venskou „Druhou republiku“ německá armá-
da. Slovenský sněm vyhlásil pod nátlakem 
Německa samostatný Slovenský štát. Ze zbyt-
ku československého území vytvořili Němci 
tzv. Protektorát Čechy a Morava.31 I když stál 
v čele protektorátu státní prezident (po celou 
dobu trvání protektorátu to byl Emil Hácha), 
a v nezměněném složení byla zachována i Čes-
ko-Slovenská vláda, přejmenovaná na vládu 
protektorátní, skutečným držitelem moci byl 
říšský protektor v Čechách a na Moravě, jako 
„jediný reprezentant vůdce a  říšského kanc-
léře a  říšské vlády“ přímo podřízený Hitlero-
vi, a  jeho administrativní aparát.26 Českoslo-
venské úřady a bezpečnostní aparát – policie 
a  četnictvo – se dostaly do područí německé 
moci. Byla zavedena nucená správa hospodář-
ských podniků podřízená německému váleč-
nému úsilí a  mladí lidé byli odváděni na nu-
cené práce do Německa v rámci programu tzv. 
totálního nasazení. V zemi probíhala postupná 
germanizace. 

Na pozadí těchto událostí se odvíjela i  si-
tuace na československé drogové scéně. V ob-
dobí Protektorátu se drogoví delikventi stáhli 
do hlubší ilegality, drogy byly v důsledku vá-
lečného konfliktu a  zpřísněné administrativ-
ní kontroly stále hůře dostupné.1 Docházelo 
i k  jejich občasným krádežím.33 Příznačné je, 
že za války nadále fungovala česká protidro-
gová policie, podřízená německé protidrogové 
policii.33

Diskusi o výkladu termínu „přechovávání“ 
v Opiovém zákoně učinily německé protekto-
rátní úřady rychlý konec. Poté, co minister-
stvo spravedlnosti zformulovalo a  s  minis-
terstvy vnitra a  zdravotnictví prodiskutovalo 
návrh úpravy Opiového zákona, jež zaváděla 
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rovněž postih držení drog pro vlastní potře-
bu, byl návrh úprav předložen úřadu říšského 
protektora. Ten v pro domo sdělení českoslo-
venským úřadům oznámil, že říšský ministr 
vnitra hodlá zavést říšskoněmecké zákono-
dárství v  omamných prostředcích na území 
Protektorátu. Protože dosavadní českosloven-
ské právní předpisy budou zrušeny, je návrh 
na novelizaci § 19 Opiového zákona bezpřed-
mětný.29 To se také stalo nařízením ze dne 23. 
září 1940 Říšského zákona o  zavedení záko-
nodárství o omamných prostředcích na území 
Protektorátu Čechy a  Morava. Zákon nabyl 
účinnosti dne 1. ledna 1941.34

Celkově o  drogách v  období Protektorátu 
víme málo. K dané problematice se zachovalo 
jen málo dokumentů a zpráv. Německá správa 
si za okupace stáhla z českých úřadů dokumen-
ty, které ji zajímaly. Na sklonku války, v  sou-
vislosti s evakuačními opatřeními a přesunem 
vojenských operací na území Československa, 
pak bylo mnoho z  těchto dokumentů zničeno 
v rámci německého plánu ARLZ, taktiky „spá-
lené země“ aplikované Němci při ústupu od 
roku 1944.26 Shromážděné informace proto 
mají spíše útržkovitý charakter.

ZÁVĚREM
Shromážděné informace naznačují, že nele-
gální obchod s drogami, zejména s kokainem, 
mezi Německem a  Československem měl 
v  předválečném období poměrně značný roz-
sah. Byl sice zčásti utlumen v důsledku spole-
čenských a legislativních změn v obou zemích 
ve 30. letech, nadále však pokračoval. Zajíma-
vý fenomén v té době představuje přesun ak-
tivit významných překupníků drog, doposud 
operujících v Německu a Rakousku, na česko-
slovenské území. O závažnosti drogového pro-
blému svědčí i fakt, že se v napjaté předváleč-
né atmosféře staly předmětem diplomatických 
střetů mezi oběma zeměmi a  argumentem 
protistátní propagandy využívaným na obou 
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stranách. Otázka napojení německých tajných 
služeb na obchodníky s  drogami a  projektů na 
jejich využití ke společenské diverzi v Českoslo-
vensku zůstává, i přes některé dílčí indicie, ote-
vřená a bezesporu by si zasloužila další historické 
bádání. To se týká i výše nastíněného drogového 
problému ve sledovaném období jako celku.
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Abstract:
The article discusses the role of drugs in the Cze-
choslovak-German relations in the 1930´s, ana-
lyses drug situation in the both countries and the 
problem of smuggling and illicit trade in drugs. 
It also discusses the issue of drugs in tense po-
litical relations between the two countries and 
draws attention to the possible use of drugs and 
drug trafficking networks in intelligence and 
diversion activities carried out by the German 
secret services.
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v  Chrásti u  Chrudimi. Praha dne 25. května 
1938. Ministerstvu veřejného zdravotnictví 
a  tělesné výchovy v  Praze. Hromadění zásob. 
Státní ústřední archiv Praha, Fond Minister-
stva vnitra – I., Stará registratura. 
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