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I.
Nastavený profil si Bulletin udržel, a tak si zacho-
val i  své pravidelné čtenáře. Původní náklad, kte-
rý u ročníků 2007 – 2009 ještě přesahoval 7 500 
kusů, se u ročníků 2010 - 2012 díky ekonomickým 
opatřením upravil více jak 1 200 kusů na jedno čís-
lo.       

II. Výběr 2007 – 2012
Tak tedy poslední výběr. Vyndal jsem si jednotli-
vé svázané ročníky z knihovny a začal jimi listo-
vat, abych vybral to nejzajímavější pro poslední 
retro. Jak vyplynulo z  obsahů jednotlivých čísel 
těchto ročníků, bez problémů jsou vedle sebe jak 
informace o  nejnovějších trendech, tak i  histo-
rické informace, ať již k jednotlivým drogám, tak 
i  o  boji proti jejich zneužívání. V  rámci policie 
České republiky není jen Národní protidrogová 
centrála, která bojuje proti tomuto zlu. U někte-
rých krajských ředitelství PČR jsou specializova-
né jednotky potírající nelegální obchod s návyko-
vými látkami. Některé z  TOXI týmu popsaly na 
stránkách Bulletinu svoji historii a výsledky, kte-
rých dosáhly.  

SPECIALIZOVANÝ PRACOVNÍ TÝM TOXI 
SPRÁVY VÝCHODOČESKÉHO KRAJE 
HRADEC KRÁLOVÉ 5. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
TÝMU  
kpt. Ludvík BERGER vedoucí Toxi týmu SKPV 
PČR S Včk HK, 
npor. Mgr. Renata ŠANDEROVÁ PIS PČR S Včk HK
U příležitosti 5. výročí založení Specializovaného 
pracovního týmu Toxi Východočeské policejní 
správy Hradec Králové jsme byli redakcí Bulletinu 
NPC osloveni, abychom čtenáře seznámili 
s  činností našeho týmu. Nabídku představit 
aktivity tohoto v  celorepublikovém měřítku 
ojedinělého týmu1/ s krajskou působností jsme ve-
lice rádi přijali.

Toxi tým byl založen v  září roku 2001 
rozkazem ředitele Policie České republiky 
Správy východočeského kraje plk. JUDr. Petr 
Přibylem. Jednoznačným impulsem pro zřízení 
královéhradeckého týmu se stal vzrůstající trend 

distribuce a  užívání drog na teritoriu východních 
Čech, snižování věkové hranice experimentujících 
a  konzumentů drog, včetně narůstání majetkové 
a násilné trestné činnosti související s nelegálním 
obchodem narkotik v regionu. Byť měl tým praco-
vat pouhý rok, praxe prokázala nutnost fungování 
týmu i nadále. 

V  letošním roce se tým může chlubit jedním 
malým jubileem. Jelikož se jedná o pětileté výročí 
zrodu týmu, sluší se zmínit iniciátory, kteří se za-
sloužili o  úspěšný start a  zdárné fungování týmu. 
Jedná se o kpt. Ludvíka Bergera - současného ve-
doucího týmu, kpt. Mgr. Petra Strnada - zástup-
ce týmu, pplk. Bc. Vratislava Dostála a npor. Bc. 
Petra Buriana - vedoucího a  zástupce týmu z  r. 
2001 - 2002, plk. Mgr. Jana Švejdara (velitele 
SKPV S Včk HK do ledna r. 2006; t.č. Ř SKPV PP), 
dále všechny ředitele a  velitele SKPV okresních 
ředitelství Policie ČR v působnosti krajské policejní 
správy v čele s plk. JUDr. Petr Přibylem a v nepo-
slední řadě i členy Toxi týmu.

Speciální pozornost a  vyjádřit touto cestou 
poděkování se sluší i  vedení SKPV z  roku 2001  
a tehdejšímu vedoucímu Toxi týmu mjr. Mgr. Pet-
ru Lulkovi (t.č. vedoucí expozitury NPC SKPV Os-
trava) při Městském ředitelství PČR Ostrava, kteří 
ochotně předali své cenné rady a zkušenosti vzni-
kajícímu týmu východočeskému. 

Ale zpět na počátek září roku 2001. Před vede-
ním čerstvě ustanoveného týmu byly nelehké úko-
ly. Kromě základní koncepce aktivit týmu, jak rep-
resivního tak preventivního charakteru, bylo nutné 
stanovit jasné a reálné cíle.

Při vymezení hlavních priorit si vedení Toxi 
týmu bylo vědomé skutečnosti, že objasňování 
drogové trestné činnosti by se nikdy nemělo stát 
jen statistickým čárkováním, ale mělo by být 
zaměřeno na odkrytí celé struktury drogového 
prostředí a  tímto způsobem tak chránit před 
nebezpečím narkotik ještě „zdravé“ děti, které jsou 
příštími možnými oběťmi nelegálního obchodu 
s omamnými látkami.

K hlavním cílům, které tým od prvopočátku své 
existence preferuje, tedy patří: eliminovat činnost 
dealerů drog, a tím v maximální míře zamezit pří-
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sunu narkotik na území správy Východočeské po-
licie; zároveň snížit dostupnost drog zejména pro 
mladou generaci. Dalším úkolem je odhalovat ne-
legální laboratoře a pěstírny na výrobu a pěstování 
drog a v neposlední řadě pak v souladu se zákonem 
postihovat pachatele této závažné latentní trest-
né činnosti a  předkládat soudu dostatek důkazů 
k adekvátnímu rozhodování o výši trestu.

Výjimečnost tohoto specializovaného protidro-
gového týmu spočívá v tom, že kriminalisté týmu 
jsou koordinováni přímo z krajské správy Policie 

České republiky v Hradci Králové, operují po ce-
lém východočeském kraji, čímž se zrušily bariéry 
vzniklé hranicemi jednotlivých okresů a  tímto se 
zlepšil tok informací a zároveň zefektivnila spolu-
práce s  jednotlivými součástmi policie, zabývající 
se problematikou drog. V praxi toto znamená lepší 
vzájemnou spolupráci a  propojení mezi jednotli-
vými obvodními odděleními, okresními ředitel-
stvími, krajskými správami a  v  neposlední řadě 
v  dílčí spolupráci se specializovanými útvary po-
licie - Národní protidrogovou centrálou, Útvarem 

Náklad 2007 - 2012
 2007 2008 2009

článků stránek náklad článků stránek náklad článků stránek náklad
1 10 64 2040 15 64 1970 11 64 1910
2 7 56 2040 8 60 1950 13 64 1900
3 13 68 2000 11 64 1950 15 56 1950
4 10 64 2000 12 64 1950 14 64 1900

celkem 8080 7820 7660

2010 2011 2012
článků stránek náklad článků stránek náklad článků stránek náklad

1 13 64 1350 10 64 1260 13 56 1230
2 9 56 1350 13 52 1260 10 56 1220
3 19 72 1350 13 72 1267 12 48 1220
4 9 56 1350 15 56 1267 11 56 1220

celkem 5400 5054 4890
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pro odhalování organizovaného zločinu a  Celní 
správou, což nemalou měrou přispívá ke zvýšení 
odhalování trestné činnosti na úseku nealkoholové 
toxikomanie.

Ale zpět k aktivitám naší represivní části týmu. 
Práce kriminalistů spočívá především v systema-
tické operativní usilovné, doslova „mravenčí“ 
práci policistů, a  že nejde o  nadsázku, dokazují 
následující údaje. V průměru během roku tým re-
alizuje přibližně 170 případů, v nichž je přibližně 
150 osob obviněno. Počet zajištěných nelegálních 
laboratoří na výrobu pervitinu za rok se pohybu-
je okolo 25 kusů a  počet objevených hydropon-
ních pěstíren konopí setého dosahuje v průměru 
6 kusů za rok.

V následujících řádcích předkládáme k nahléd-
nutí vybrané drogové kauzy, prezentované v  mé-
diích, které byly v průběhu pěti let existence týmu 
úspěšně realizovány.

Celý článek Bulletin 2012/1

Další specializované útvary:
10. let toxi týmu Ostrava Bulletin 2008/2
7. let TOXI týmu na Praze 4 Bulletin 2010/1
TOXI tým krajského ředitelství policie středočes-
kého kraje Bulletin 2010/2
Tým DROGY Praha Bulletin 2010/2

PROBLÉM DROG V AFGHANISTÁNU
Heroin – název drogy žel velice dobře známé 
i  v  České republice.  Je to slovo označující jeden 
z nejvážnějších problémů současného světa. Nejen 
pro devastující následky užívání, ale zejména z dů-
vodů související organizované kriminality, násilí, 
korupce. Heroin je v produkčních oblastech zdro-
jem obživy a nadějí v lepší budoucnost lidí, kterým 
dává každodenní chleba. Je ale také synonymem 
zla, synonymem bídy, utrpení těch, kteří ho užíva-
jí.  A podle některých názorů se stal i synonymem 
terorismu.

Právě z  důvodu umožnění co nejpodrobněj-
šího zhodnocení stávající situace v  oblasti do-
vozu a užívání heroinu byly ve dnech 23. až 26. 
října ve Vídni uspořádány dvě konference. První 
konference – workshop se věnoval problematice 

sdílení nejlepší praxe v oblasti přeshraniční spo-
lupráce, druhý pak  potírání hrozby nelegálních 
drog v regionu OBSE. Obě konference byly uspo-
řádány Organizací pro bezpečnost a  spolupráci 
v Evropě (OBSE) ve spolupráci UNODC (United 
Nation Office on Drugs and Crime – Úřad OSN 
pro drogy a  kriminalitu). Ač ani jedna z  konfe-
rencí ve svém názvu nenesla slovo heroin, obě se 
v konečném důsledku na heroin soustředily.

Z příspěvků dvou zástupců Afghánistánu (jeden 
z ministerstva zahraničí a druhý z ministerstva pro 
problematiku drog) a z Výroční celosvětové zprávy 
o drogové situaci zpracované UNODC a přednese-
né Dr. Pietschmanem byl zástupcem ředitele Poli-
cie České republiky národní protidrogové centrály 
služby kriminální policie a  vyšetřování plk. Ing. 
Gabrielem Berzsim zpracován tento článek. Za 
ČR se konference zúčastnili ještě pracovníci stále 
mise ČR při OBSE, OSN a dalších mezinárodních 
organizacích ve Vídni.

1. seminář, nazvaný „Zkušenosti podporující 
mezinárodní spolupráci v oblasti OBSE“ byl rozdě-
len do šesti tématických celků :
• mezinárodní spolupráce v  oblasti postihování 

pašování drog a  zbraní a  v  boji proti obchodu 
s lidmi,

• mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti te-
rorismu a mezinárodnímu organizovanému zlo-
činu,

• mezinárodní spolupráce v  oblasti migrace 
a otázkách azylu,

• mezinárodní spolupráce v oblasti podpory eko-
nomiky a ochrany životního prostředí

• programy/projekty mezinárodní pomoci v  ob-
lasti podpory mezinárodní spolupráce v jihový-
chodní Evropě,

• programy/projekty mezinárodní pomoci v  ob-
lasti podpory mezinárodní spolupráce ve vý-
chodní Evropě, na Kavkazu a Střední Asii.
Pro zástupce NPC bylo nejdůležitější 1. Ple-

nární zasedání věnované problematice meziná-
rodního obchodu OPL, pašování drog a  zbraní, 
obchodu s lidmi. Klíčovou přednášku měl pan Ke-
til OTTERSEN z UNODC, původem norský celník 
s 25  - letou praxí.
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II. Mezinárodní seminář: Boj proti hrozbě 
nelegálního obchodu drogami v regionu 
OBSE.
Hlavní referát přednesl pan Thomas Pietschman, 
výzkumný pracovník UNODC ze sekce výzkumu 
a analýz

Další příspěvek zástupce Afghánistánu byl 
přednesen jako odpověď na dotazy, proč je situa-
ce v Afghánistánu tak špatná, proč se vládě nedaří 
prosazovat účinná opatření, kam mizí obrovské 
finanční dotace:
• nová vláda nemůže používat stejných metod 

a mechanismů jako Taliban,
• vláda řeší vnitřní problémy komplexně a  ne 

pouze otázky víry jako Taliban,
• nepřátelé režimu využívají všech dostupných 

prostředků k maření účinnosti vládních opatření
• opium a  heroin jsou hlavním zdrojem pro fi-

nancování protivládních aktivit,
• Taliban neřešil problémy demokratickou ces-

tou, nebojoval proti terorizmu a hlavně se ne-
staral o důsledky zákazu, tedy byl mu lhostejný 
osud zemědělců,

• jednalo se o krátkodobý proces – snížení pro-
dukce v jediném roce, který se v podstatě nedal 
opakovat, historický vývoj však nedovolil po-
tvrdit neúspěšnost této cesty.

Výňatky z prezentace pana Hamita  
(věk cca 35 let)
Co pro Afghánistán znamená pěstování máku:
• hlavní příčina špatné bezpečnostní situace, nízké 

autority vlády a nedostatku prosazování práva, 
• primární zdroj financování terorizmu a extré-

mismu,
• 165.000 hektarů vysetého máku v  roce 2006, 

tedy 90% celosvětové produkce máku,
• odhadovaná produkce opia v  roce 2006 byla 

6.100 tun,
• přibližně 1 milion závislých osob,
• 52% hrubého domácího produktu Afghánistánu.

Celý článek  Ing. Gabriela Berzsiho  
Bulletin 2012/2

Kokainu bylo věnované čtvrté číslo ročníku 
2007. 
PhDr. Miroslav Nožina z  Ústavu mezinárodních 
vztahů zpracoval Kokainové sítě ve východní 
a střední Evropě, případ České republiky. 

Český trh s kokainem.
V posledních letech narůstá v České republice zne-
užívání kokainu. Zvýšení životní úrovně má za ná-
sledek zvýšení kupní síly, což umožňuje větší části 
obyvatel s  dostatečnými finančními prostředky 
experimentovat s  drogami nebo přejít z  užívání 
levnějších typů drog (marihuana, LSD, pervitin) 
k  dražším drogám. Díky tomuto trendu je část 
převáženého kokainu distribuována i na český trh. 
Cena kokainu při místní distribuci se pohybuje 
od 2.000 do 2.500 Kč (70 – 90 euro) za 1 g. Cena 
kokainu v  roce 2001 dramaticky klesla na 1.800 
někde dokonce na 1.500 Kč (64 – 54 euro) za 1 g. 
Množství kokainu na české drogové scéně se od té 
doby postupně zvyšuje. Droga je distribuována ze-
jména v rockových klubech a na taneční scéně.1

Kokainové sítě v ČR
Pašování kokainu z Jižní Ameriky neustále narůs-
tá. Záchyty kokainu potvrzují skutečnost, že Česká 
republika slouží jako aktivní překladiště kokai-
nu, který pochází z  Jižní Ameriky, střední Ame-
riky a  Karibiku. Při odeslání velké zásilky je tato 
následně rozdělena do menších balení, která jsou 
propašována do ciziny a zase rozdělena do jednot-
livých zásilek konečným zákazníkům. Na dopravě 
těchto menších balení se podílejí právě Češi. Část 
kokainu dopravovaného tímto způsobem je ob-
vykle určena pro Českou republiku jako cílovou 
zemi. Ve způsobu dopravy drog dominuje letecká 
přeprava. Odhalení tzv. „polykačů“ a „obyčejných“ 
kurýrů, kteří využívají k dopravě kokainu pražské 
letiště, jasně potvrzují význam tohoto způsobu 
dopravy a úroveň dovozu kokainu z Jižní Ameri-
ky. Velmi časté jsou také dovozy kokainu ukryté 
v kontejnerech s ovocem, kávou, oděvy, nábytkem, 
apod.

1 Výroční zpráva. Situace v oblasti drog v roce 2001 v české republice. Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování 
Policie české republiky.
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Kokain z  České republiky obvykle pokračuje dál 
po silnici do dalších míst určení. Jedná se zejmé-
na o  Skandinávii, Německo, Nizozemí, Spojené 
království, Itálii a Švýcarsko, kde jsou ceny kokai-
nu vyšší.
V České republice převažují dva zločinecké prou-
dy – skupiny překupníků drog pocházející pří-
mo z Jižní Ameriky (často s vazbou na Kolumbii) 
a  méně organizované skupiny pachatelů v  čele 
s  Čechy. Západoafričtí překupníci kokainu jsou 
u nás také aktivní od první poloviny 90. let. Rela-
tivně novým trendem je účast kosovských Albánců 
a Turků, kteří se od roku 2004 zapojují do obcho-
du s  kokainem. Kvůli vlivu CIS v  mezinárodním 
obchodu s kokainem v blízké budoucnosti lze také 
očekávat větší aktivitu ruskojazyčných skupin.  

Celý článek Bulletin 2012/4

Mgr. Jakub Frydrych navazuje článkem Kokai-
nové sítě v  Evropské unii. Komplexní přehled 
problematiky kokainu u  nás uzavírá pohled na 
Kokainovou subkulturu v  letech 1918 – 1938, 
který připravili PhDr. Miroslav Nožina a  Miloš 
Vaněček.  

V Československu se při nedostupnosti nele-
gálních návykových látek rozvinulo zneužívání 
léků. LÉKY NA NAŠÍ DROGOVÉ SCÉNĚ DO 
ROKU 1990, ČÁST PRVNÍ – ZNEUŽÍVÁNÍ LÉKU 
SAMOTNÝCH je ohlédnutí, které připravil autor 
Retra, Miloš Vaněček.

MUDr. Jaromír Rubeš ve svém příspěvku 
„Některé zvláštnosti vývoje toxikománií v ČSSR“ 
předneseném na přednáškovém večeru ČLS 19. 2. 
1990  mimo jiné uvádí. Cituji: „Bezprostředně 
po skončení II. světové války byla u  nás situace 
v  abúzu nealkoholových drog téměř optimální. 
Zákony nařízené regulace fungovaly skoro stopro-
centně. K jejich závažnějšímu porušování dochá-
zelo zcela ojediněle. Většinou jen u  pracovníků, 
kteří měli k drogám, používaným výhradně jako 
léky, profesionální přístup. Zneužívali je buď 
sami, nebo je, spíše z určité nedbalosti a  jen na-
prosto výjimečně z vědomé ziskuchtivosti posky-
tovali ilegálně laickým toxikomanům. 

V  našich malých českých poměrech po II. 
světové válce postupně ovládly drogovou scénu 
také jen drogy, kterým se v  odborném slangu 
říká malé.
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Naše chudé pracující ženy a  zvláště přetíže-
né matky se mohly toxikomanicky dopovat jen 
malými, takzvanými komplexními analgetiky, 
zatímco otcové zůstali spíše věrni alkoholu. Vý-
robcem a distributorem nealkoholových drog se 
u  nás stalo zcela zákonitě státní zdravotnictví. 
Komplexní analgetika také superlegalizovalo 
kuriózním názvem analgetika široké spotřeby 
a  vrhlo je masově na jinak dost nedostatkový 
volný trh.

Státní farmaceutický průmysl a  distribuce se 
pak konsekventně snažily učinit toto podivné spo-
třební zboží co nejdostupnější, nejlevnější a v co 
nejširším sortimentu. 

Protesty několika málo z  nás proti volnému 
prodeji těchto stále problematičtějších léků, zdů-
vodňovaném zdravotnicky, ministerstvo dlouho 
odmítalo a brzdilo s odůvodněním čistě jen ekono-
mickým, nebo snad spíše pseudoekonomickým“.

ANALGETIKA.
MUDr. Rubeš vedl i Středisko drogových závislos-
tí v Praze. Mezi osobami evidovanými tímto stře-
diskem v roce 1978 užívala analgetika plná polo-
vina evidovaných. Nejčastěji šlo o abusus hlavní, 
méně často o abusus doplňkový nebo náhražkový.
1. ALGENA  146  osob
2. ALNAGON    85  osob
3. NEURALGEN    31 osob
4. DINYL    25 osob
5. SEDOLOR    21 osob
6. VERALGIN    15 osob
7. SPASMOVERALGIN   12 osob

PSYCHOSTIMULANCIA.
Nejenom analgetika byla zneužívaná na naší dro-
gové scéně. 

Další velmi často zneužívanou skupinou lá-
tek byla PSYCHOSTIMULANCIA. Dříve známý 
PSYCHOTON byl vystřídán zejména FENME-
TRAZINEM a  DEXFENMETRAZINEM. Užívalo 
je nejméně 142 osob z uváděné sestavy Střediska 
drogových závislostí v Praze z roku 1978 a co do 
častosti užívání podle skupin léčiv byly na dru-
hém místě. 

1. FENMETRAZIN  90 osob
2. DEXFENMETRAZIN   64 osob
3. EFEDRIN  28 osob
4. BROMADRYL F   17 osob
5. CENTEDRIN    16 osob

Další pohled na lékovou toxikomanii v ČSFR 
zpracovala RNDr. PhMr. Jarmila Večerková 
v  roce 1990 z  pohledu Ústavu pro toxikologii 
a soudní chemii FVL UK Praha. Po řadu let prová-
děl Ústav pro toxikologii a soudní chemii FVL UK 
se svými zdravotnickými složkami, Krajskou toxi-
kologickou laboratoří a  Ústřední toxikologickou 
laboratoří, každoroční statistické vyhodnocení 
rutinní činnosti ze spádové oblasti Středočeského 
kraje, včetně hlavního města Prahy. Ze zpracová-
ní statistických dat kontrolovaného abusu léčiv 
bylo možno zaznamenat v  šedesátých letech po-
zvolné narůstání, později zřetelnější vzestup zne-
užívání některých léčiv. V té době šlo především 
o kodein, přijímaný per os ve formě analgetických 
a antitusických preparátů, a o efedrin, aplikovaný 
podobně ve formě kompozitních antitusik nebo 
antiasthmatik tuzemské výroby.

Celý článek Bulletin 2008/1

ŠALVĚJ MŮŽE I ZABÍJET.
Policejní komisaři 1. Oddělení SKPV Praha IV, 
zaměření TOXI, Peter Gabaľ, Petr Kubera, Fran-
tišek Kaluža, převzali oznámení o podezření z tr. 
činu drogového charakteru popsané jako šíření 
toxikomanie v  § 188a tr. zákona, kterého se má 
dopouštět  konkrétní fyzická osoba - M. J. tím, že 
prostřednictvím internetových stránek www.bo-
tanic.cz provozovaných vlastní firmou nazvanou 
M.J., sídl. Praha 4, nabízí k prodeji rostlinu s ná-
zvem SALVIA DIVINORUM (šalvěj divotvorná), 
která obsahuje látku salvinorin A s tím, že se jed-
ná o rostlinu s halucinogenními účinky.

Prvotně jsme zjistili, že SALVINORIN A (Salvia 
divinorum) není uveden v seznamu psychotropních 
látek, ani v seznamu  chemických látek, které se pro 
účely trestního zákona považují za jedy, ani v sezna-
mu nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění 
na trh, do oběhu nebo používání je omezeno.
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Na základě povolení Obvodního státního za-
stupitelství pro Prahu 4 k předstíranému převodu 
dle ust. § 158c odst. 1,2 tr. řádu za účelem nákupu 
rostliny SALVIA DIVINORUM včetně EXTRAKTU 
jsme tedy nakoupili 10,1 g sušených částí rostliny 
SALVIA DIVINOUM a 1,06 g extraktu navýšeného 
o účinnou látku Salvinorin A 10x a 1,05 g extraktu 
navýšeného o účinnou látku Salvinorin A 10x. 

Znalecký posudek z oboru zdravotnictví oboru 
toxikologie ze dne 9. 7. 2007 jednoznačně potvr-
dil, že uvedené materiály obsahují látku SALVI-
NORIN A. 

Dne 17. 12. 2007 došlo na základě povolení 
Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 
k předstíranému převodu dle ust. § 158c odst. 1,2 
tr. řádu k nákupu rostliny Salvia divinorum včetně 
extraktů, při němž byl prodejce po prokázání 
totožnosti dle ust. § 13 odst. 2, písm. a z.č. 283/1991 
Sb. a zjištění, že se jedná o osobu podezřelou z tr. 
činu šíření toxikomanie dle ust.  188/1,2 tr. zákona  
dle ust. § 76 odst. 1 tr. řádu, zadržen.

Obvodní státní zástupce pro Prahu 4 podal 
dne 26.3. 2008 k Obvodnímu soudu pro Prahu 4 
obžalobu na dvě konkrétní osoby ve věci tr. činu 
šíření toxikomanie dle ust. § 188a odst. 1,2 tr. zá-
kona formou spolupachatelství dle ust. § 9 odst. 2 
tr. zákona, kterého se měli dopustit tím, že v přes-
ně nezjištěné době od 12. 12. 2006 do 17. 12. 2007 
na internetových stránkách www.botanic.cz na-
bízeli k  prodeji rostlinu Salvia divinorum (šalvěj 
divotvorná) včetně extraktů z  této rostliny s  tím, 

že zde popisovali účinky a způsoby aplikace, kdy 
uvedená rostlina obsahuje látku Salvinorin A, kte-
rá má halucinogenní účinky, nepříznivě ovlivňuje 
psychiku člověka, jeho rozpoznávací a  ovládací 
schopnosti.  

Obvodní soud pro Prahu 4 dne 22. 4. 2008 vy-
dal trestní příkaz, kterým uznal obžalované vinný-
mi z uvedené trestné činnosti a odsoudil je k tres-
tu odnětí svobody v trvání jednoho roku s tím, že 
výkon trestu byl podmíněně odložen na zkušební 
dobu v trvání dvou a půl let. Trestní příkaz zatím 
nenabyl právní moc. Dle poslední informace byl 
proti trestnímu příkazu podán odpor.

Celý článek Bulletin 2008/4

Předchozí článek končí tím, že si obvinění podali 
odpor. Dne 22. 4. 2008 vydal Obvodní soud pro 
Prahu 4 trestní příkaz, kterým uznal obžalované 
vinnými z  uvedené trestné činnosti a  odsoudil je 
k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku s tím, 
že výkon trestu byl podmíněně odložen na zkušební 
dobu v trvání dvou a půl let. Trestní příkaz nenabyl 
právní moci, jelikož byl proti němu podán odpor.  
Dne 19. 8. 2008  u Obvodního soudu pro Prahu 4 
proběhlo hlavní líčení, jehož výsledkem byl rozsu-
dek jménem republiky, sp. zn. 33 T 38/2008 ze dne 
19. 8. 2008

Obžalovaní M. J. a  M. J. podali proti rozsud-
ku Obvodního soudu pro Prahu 4, sp. zn. 33 T 
38/2008 v  zákonné době odvolání. Dne 25. 11. 
2008 Městský soud v Praze projednal ve veřejném 
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zasedání odvolání obou obžalovaných proti 
rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 
19. 8. 2008 sp. zn. 33T 38/2008 a rozhodl, že dle 
§ 256 tr. řádu se obě odvolání zamítají.

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4, sp. zn. 
33 T 38/2008 tedy nabyl dne 25. 11. 2008 právní 
moci.

Celý článek, včetně odůvodnění soudu  
Bulletin 2009/2.

Dohledáte-li tento článek, ve stejném čísle jsou 
připomenuté některé historické události. Uvedu 
jenom tituly – Před sto lety byla zahájena meziná-
rodní spolupráce v boji proti drogám, Mezinárodní 
opiová konvence, Boj proti užívání omamných pro-
středků u nás a v Americe, jehož autorem je rada 
Vaňásek.

Zůstanu-li u  historického tématu, Bulletin 
2009/3 uvádí některé mezníky Mezinárodního 
boje se zločinem. 

Kolektiv autorů zpracoval ANALÝZU 
PROBLÉMŮ PROTIDROGOVÝCH 
JEDNOTEK ČLENSKÝCH STÁTŮ EU  
V ROCE 2009. 
V době předsednictví České republiky v čele Evrop-
ské unie (dále jen „EU“), byla pracovníky Centra 
adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK v Praze 
za podpory Policie ČR Služby kriminální policie 
a vyšetřování Národní protidrogové centrály (dále 
jen „NPC“) realizována studie, jejímž primárním 
cílem byla identifikace a deskripce stavu2 v oblasti 
mezinárodního a národního obchodu3 s ilegálními 
drogami4. Sekundárním cílem byla snaha identifi-
kovat problémy, které se týkají případné existence 
etnicky homogenních organizovaných skupin v této 
oblasti. Smyslem studie bylo shromáždit, identifi-
kovat, popsat a dále poskytnout informace a data, 
průřezově získaná od kontaktních osob z protidro-

gových jednotek 27 členských států EU.
Výsledky studie byly rozděleny do pěti oblastí:

1) vyhodnocení významnosti jednotlivých drog, 
a to včetně jejich obchodu a případný kauzální 
nexus, který je s těmito aktivitami spojený,

2) cesty a  výroba jednotlivých drog, trasy, vý-
stupní, průvozní a  vstupní země, a  to včetně 
deskripce dobré praxe jednotlivých států EU 
v dokumentaci drogové trestné činnosti,

3) zločinecké skupiny, jejich původ, struktura 
a principy fungování se zaměřením na národ-
nostní či etnický prvek soudržnosti a případ-
né zapojení nelegálních přistěhovalců, resp. 
migrantů do ilegálního obchodu s drogami,

4) mezinárodní spolupráce oslovených policej-
ních složek se zaměřením na efektivitu a koor-
dinaci činnosti při výměně informací; na hle-
dání příčin snižování počtu zabavených drog 
v roce 2008, na efektivitu spolupráce v oblasti 
policejní a justiční a na způsob a míru používá-
ní informačních kanálů,

5) hodnocení efektivity při pronikání do zájmo-
vého/kriminálního prostředí, rizika, která toto 
pronikání znemožňují či jej ohrožují, úroveň 
tohoto pronikání a hodnocení spolupráce jed-
notlivých zainteresovaných subjektů na národ-
ní úrovni.

Celý článek Bulletin 2010/2

Počátky dnes uznávaného projektu Relief 
popsal jeden z jeho autorů Mgr. Vladimír 
Táborský v článku PROJEKT RELIEF, 
PRACOVNÍ SETKÁNÍ POLICEJNÍCH 
EXPERTŮ EVROPSKÝCH ZEMÍ. 
Policisté Národní protidrogové centrály ve spo-
lupráci s  experty Kriminalistického ústavu služ-
by kriminální policie a  vyšetřování Policie České 
republiky uspořádali  ve dnech 6. – 8. 12. 2010 
v  hotelu Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

2  Stavem se rozumí odhalování, objasňování a vyšetřování drogové kriminality, a to včetně používání operativně pátracích pro-
středků a podpůrně operativně pátracích prostředků.

3  Obchodem s ilegálními drogami se rozumí výroba, vývoz, dovoz, průvoz, nabízení, zprostředkování, prodej a/nebo jiné opat-
ření těchto látek pro druhého.

4  Ilegální drogou se v České republice rozumí omamná nebo psychotropní látka, která je uvedena v příloze č. 1 – 7 zákona  
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů.
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ČR „Vltava“  pracovní setkání k projektu „Reliéf“. 
Cílem expertního setkání bylo představit hlavní 
myšlenky projektu „Reliéf“ zástupcům národních 
protidrogových jednotek a  expertních pracovišť 
kriminalistických ústavů z oboru mechanoskopie 
ze 17 států ležících na Balkánské cestě nebo souse-
dících s Českou republikou. 

Expertní setkání otevřel 6.12.2010 ve večerních 
hodinách po příjezdu zahraničních hostů svým 
projevem ředitel národní protidrogové centrály 
plk. Mgr. Jakub Frydrych, který přivítal všechny 
přítomné.  Kromě jiného vyjádřil naději, že setká-
ní bude přínosné pro další mezinárodní spoluprá-
ci při boji proti nelegálnímu obchodu s drogami. 

Oficiální zahájení pracovní části semináře pro-
vedl následující den náměstek ředitele národní 
protidrogové centrály služby kriminální policie 

a vyšetřování plk. Mgr. Tomáš Kubík, který před-
stavil Reliéf jako jedinečný, právě vznikající projekt 
z oboru kriminalistické mechanoskopie, zaměřený 
na zkoumání povrchu slisovaných zásilek drog. 

Účastníkům setkání byla na úvod představena 
prezentace projektu Reliéf s  odborným výkladem 
jeho tří základních myšlenek:
1) Na povrchu zásilek drog (heroinu, kokainu 

apod.) lisovaných pod vysokým tlakem vznikají 
mechanoskopické stopy na reliéfu lisovaných 
zásilek, které nesou, jak bylo policejními orgá-
ny NPC ve spolupráci s experty mechanoskopie 
na KÚP experimentálně i v praxi ověřeno, zna-
ky individuální identifikace a tedy

2) existuje možnost komparace reliéfů kovových 
částí lisů, které nesou specifické znaky po opra-
cování nebo opotřebování přítlačných kovo-
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vých částí s reliéfem zobrazeném na lisovaném 
produktu, popřípadě i  obalech vkládaných 
mezi kovové přítlačné části lisu a lisovanou lát-
ku a

3) vytvořením mezinárodní kriminalistické sbír-
ky stop reliéfů slisovaných zásilek bude možno 
provést komparaci mechanoskopických stop 
na reliéfu nebo mikroreliéfu slisovaných zá-
silek drog za účelem zjištění, zda obdobná zá-
silka se stejnými individuálními znaky již není 
zařazena ve sbírce stop z jiného předcházející-
ho případu na národní, případně mezinárodní 
úrovni.

Při jednání 17. června 2009 byly  v  centrá-
le Europolu přijaty pro projekt Reliéf následující 
strategické závěry: 
• Europol umožní začlenění sbírky Reliéf pod již 

existující databázi ESDDS - Europol Synthetic 
Drugs Database (ve které jsou shromažďová-
ny veškeré údaje o zadržených drogách, kromě 
osobních údajů, např. i rozměry balení, složení 
drogy, místo záchytu, fotografie loga atd.),

• je třeba získat podporu ze strany členských stá-
tů. Europol bude pouze podporovat realizaci 
projektu Reliéf. Tuto aktivitu přenáší Europol 
na  českou stranu, sám nemůže být garantem 
této aktivity.

Celý článek Bulletin 2011/1

OPERACE X POČÁTKY HEROINOVÉHO 
BOOMU.
Vznik a fungování operace X

Francouzi v  počátečním období svého návra-
tu do Laosu nepočítali s  rozsáhlejším vojenským 
využitím příslušníků horských etnik, kteří pro ně 
představovali příliš nestálou a  těžko ovladatelnou 
sílu. S rozšiřováním vlivu dvou hlavních levicových 
odbojových skupin Viet Minhu a  Neo Lao Issary 
v  horách však francouzské vrchní velení v  Indo-
číně došlo k názoru, že nepravidelné horalské od-
díly by mohly být při potírání povstalců užitečné. 
Francouzská zpravodajská Služba vnější dokumen-
tace a kontrašpionáže (Service de Documentation 
Extérieure et Contre-Espionage, SDECE) proto 

počátkem padesátých let začala experimentovat 
s vytvářením horalských jednotek maquis, nazýva-
ných tak podle francouzských partyzánů za druhé 
světové války. V Cap St. Jacques (Vung Tau) v již-
ním Vietnamu zřídila speciální školící středisko - Ľ 
École d’Action - pro výcvik příslušníků horských 
etnik. Výcvik zajišťovaly dvě desítky francouzských 
důstojníků pod velením podplukovníka Edmonda 
Gralla. Tento program dlouho zůstal ve stadiu ex-
perimentů. Situace se změnila až v prosinci 1950, 
kdy se stal velitelem expedičního sboru v Indočíně 
maršál Jean de Lattre de Tassigny. Ten, když zjistil, 
že program vypadá slibně, dal svůj souhlas k  or-
ganizování horalských protipovstaleckých oddílů 
působících na územích kontrolovaných odbojem. 
Řízením záškodnických operací na území Sever-
ního Vietnamu a  v  Laosu pověřil majora Rogera 
Trinquiera. Nová vojenská organizace byla oficiálně 
označena jako Skupina smíšených, aeromobilních 
komandos (Groupement de Commandos Mixtes 
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Aéroportés, GCMA). Třebaže podplukovník Grall 
zůstal velitelem skupiny až do roku 1953, byl to 
Trinquier, který měl největší podíl na rozvoji tak-
tiky GCMA a vytváření etnických aliancí – a také 
na organizování obchodu s opiem.
Celý článek autorů PhDr. Miroslava Nožiny, 
PhD. a Mgr. Karla Kučery včetně unikátních 

fotografií Bulletin 2011/3

JAK SE PSALO O“DROGÁCH“  
DO ROKU 1945. 
KOKAINISM
NÁRODNÍ LISTY 18. LEDNA 1892 / Feuilleton/
Výbuch šílenství u Guye de Maupassant obrátil 
poznovu pozornost nejširší veřejnosti zvlášt-
ní chorobné zjevy v některých třídách moderní 
společnosti, na narkotism, alkoholism, mor-
finism a  kokainism, jímž, jak každý ví, rozumí 
se zneužívání tabáku, lihových nápojů, morfia 
a kokainu v  takové míře, že dochází až k chro-
nické otravě dotyčného nešťastníka. Jestiť to-
tiž, dle uveřejněných dosud úsudkův lékařův 
francouzských nepochybno již, že při výbuchu 
šílenství u  Maupassanta měla rozhodující sice 
vliv dědičnost – v příbuzenstvu jeho bylo několik 
případů šílenství – avšak, že proces ten urychlen 
byl nejen rozrušujícím studiem psychologickým, 
k  němuž volil proslulý romanopisec zjevy, 
nervy nejvíce napínající – ale daleko více ještě 
zneužívání látek opojných a  mámivých, hlavně 
morfia.  

LÉKAŘSTVÍ - TOXIKOMANIE
NÁRODNÍ LISTY 1. 5. 1914 - příloha z kulturního 
života k číslu 120.
Opium, morfium, aether, kokain a  jiné látky 
jsou v rukou lékařových, použity byvše v pravý 
čas a ve vhodné míře vzácnými léčivy. Bohužel 
staly se ony v  moderní době často vyhledáva-
nými dráždidly nervovými a  proměnily se tak 
v rukou těch, kteří jich zneužívají, toxikomanů, 
v úžasně jedovaté drogy, nebezpečné  pro spo-
lečnost. Toxikomanii snadno vysvětliti. Celá 
řada sloučenin, jako opium, morfium, heroin, 

aether, chloral, hašiš, kokain jsou účinnými 
prostředky uklidňujícími, tišíce nad to bolesti. 
Z těchto důvodů bývají vyhledávány toxikoma-
ny z počátku v malých, později ve stále se stup-
ňujících dávkách. 

POD VLÁDOU KOKAINU.
NÁRODNÍ POLITIKA ČÍSLO 25, 25. LEDNA 
1905
(Před okresním soudem na Královských Vino-
hradech)
Hlavní osoba tohoto případu jest známa již dnes 
ve všech lékárnách a drogeriích pražských, poně-
vadž zdravotní úřad rozeslal oběžník s  popisem 
jeho osoby a se žádostí, aby mu nikde nebyl vy-
dáván kokain ani na nejsprávnější recept. Jest 
to syn vážené rodiny v Brně, absolvovaný medik, 
který propadl účinku kokainu do té míry, že k zís-
kání jedu se neštítí užíti žádného prostředku. 
Všechny nejen novinové články, ale i policejní in-
formace v Bulletin 2011/4
A o drogách se psalo i před rokem 1989. Ukázka 
jak, je z Mladého světa č. 25 z roku 1973 a časopi-
su Signál číslo 11 z roku 1986. 

Obě ukázky v plném znění Bulletin 2012/3   

Na závěr bych ještě připomenul dvě mimořádná 
čísla Bulletinu, a  to v  roce 2007, JUDr. Radek 
Šmerda – Trestně právní úprava drogové proble-
matiky – 160 stran a v roce 2009 – Mgr. Jaroslav 
Šejvl – Shrnutí drogové mortality za roky 1998 
– 2008.

Celé texty dostupné na: https://www.policie.cz/
clanek/drugs-forensics-bulletin-narodni-proti-
drogov-centraly.aspx (na uvedených stránkách 
pak nutno manuálně vyhledat archiv jednotli-
vých čísel).

Zpracoval: Miloš Vaněček


