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ÚVOD
Definice fantoma zní jako přízrak, přelud, vidina. 
Ve smyslu kriminálních příběhů je však fantom 
vnímán spíše jako pachatel, kterému se daří neu-
stále unikat a který strážcům zákona několikrát na 
poslední chvíli proklouznul mezi prsty, aniž by de-
tektivové věděli, s kým přesně mají tu čest. V přípa-
du, který zde popíšeme, měl z našeho pohledu hlav-
ní podezřelý statut fantoma více než oprávněně. Od 
první informace o jeho osobě, přes ustanovení jeho 
identity, až k jeho zadržení, uběhlo více než 3 a půl 
roku. K jeho dopadení napomohly dvě jiné trestní 
věci prověřované naší expoziturou a také náhoda.

IRENA W. ANEB PERVITIN TAM  
A ZASE ZPÁTKY
V  roce 2016 byla expoziturou NPC SKPV Hra-
dec Králové v  trestním spise Karpov zrealizována 
skupina výrobců metamfetaminu, která pro léčiva 
s  obsahem pseudoefedrinu dojížděla do Polska. 
V rámci prověřování bylo zjištěno, že zdrojem těch-
to léčiv (Cirrus a Apselan) je polská občanka Irena 
W. žijící v obci Bogatynia. Ta se nachází asi 15 km 
za česko-polskou hranicí. Tato žena převzala nele-

gální aktivity po svém manželovi Piotru W., který si 
za obchodování s drogami, domácí násilí, vydírání 
a nelegální držení zbraní odpykával trest v polské 
věznici. Piotr W. byl mj. bývalý policista z  Boga-
tyňského komisariátu. Irena W., přezdívaná Teta, 
byla toho času jedním z největších zdrojů léčiv, ale 
i dalších prekurzorů (fosfor, jód) k výrobě pervitinu 
a dveře se u ní doma tzv. netrhly. Desítky nakupují-
cích z Čech týdně dojížděly k jejímu bydlišti, aby si 
opatřily potřebné suroviny. V té době byl v Polsku 
fosfor běžně k dostání, např. i na portálu Aukro.pl. 
V Čechách byla situace o dost komplikovanější, kdy 
byl prodej fosforu podmíněn prokázáním totožnos-
ti kupujícího. Tehdy jsme poprvé zjistili, že Irena 
W., vedle prekurzorů k  výrobě metamfetaminu, 
nabízí i vyrobený pervitin. A zde jsme také poprvé 
zaslechli informaci, že tato droga pochází z České 
republiky. Bylo jasné, že někdo z odběratelů suro-
vin od Ireny W. dovážel do Polska vyrobený me-
tamfetamin, který Irena poté prodávala do Čech.

Na základě zjištěných informací ze spisu Kar-
pov byl v prosinci 2016 zahájen spis nový s krycím 
názvem Droga (dróga = polsky cesta). Cílem bylo 
nejen zjistit další osoby, které od Ireny W. dová-
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žely prekurzory k  výrobě metamfetaminu, příp. 
samotný pervitin, do České republiky, ale hlavně 
s pomocí polských kolegů zastavit výnosný obchod 
Ireny W. Spolupráce s polskou bezpečnostní slož-
kou CBSP (Centralne Biuro Śledcze Policji) nepro-
bíhala dle našich představ, a proto se prověřování 
věci protáhlo až do dubna roku 2018. Za tu dobu 
jsme ale získali velké množství poznatků k českým 
odběratelům. Díky tomu bylo v  České republice 
zlikvidováno několik pervitinových varen. A  opět 
jsme získali několik indicií, že pervitin, který pro-
dává Irena W. opravdu pochází z  Čech, a  to od 
stále stejné osoby. Zatím ale jediným konkrétním 
vodítkem byla informace, že neznámý vařič užívá 
vůz BMW X5. Naplánovaná realizace spisu Droga 
dopadla poměrně úspěšně, i  když polská strana 
akci započala o  dva dny dříve, aniž by nás o  tom 
informovala. Dne 7. dubna 2018 došlo v Bogatynii 
k zadržení Ireny W. 

Irena W. se rozhodla vypovídat. Zcela pocho-
pitelně neuvedla veškeré zobchodované množství, 
protože to bychom se bez nadsázky pohybovali 
v astronomických sumách léčiv, prekurzorů a drog. 
Do protokolu nakonec přiznala, že od roku 2016 do 
svého zadržení prodala 13 kg metamfetaminu, 50 
kg léčiva Cirrus, 10 kg fosforu a 10 kg jódu. Zároveň 
pak Irena W. potvrdila, že pervitin jí vozil Čech, kte-
rý s ní vyrobenou drogu vyměňoval za tablety Cirrus 
a další chemikálie. Tento muž měl přijíždět jednou 
za 2 týdny a pokaždé přivezl 500 g metamfetaminu, 
který Irena W. obratem prodala zájemcům z Čes-
ké republiky. Totožnost tohoto muže ale Irena W. 
neznala. Uvedeného vídala již v době, kdy Čech ob-
chodoval s jejím manželem Piotrem W. K českému 
vařiči Irena W. uvedla pouze jeho zevrubný popis, 
kdy měl být 180–190 cm vysoký, holohlavý a měl 
vážit asi 120 kg. Na viditelných částech těla měl 
několik tetování (mezi jinými i  nějaké nacistické 
symboly) a také si pamatovala, že jednu dobu jezdil 
s obvazy na končetinách a s holí, protože údajně při 
výrobě drogy došlo k požáru. Jako poslední uved-
la, že používá stříbrné BMW X5 a několikrát s ním 
přijela nějaká žena s blonďatými vlasy, která však 

pokaždé zůstala sedět ve voze. Směněné suroviny si 
tento muž ukládal do tašky přes rameno. Nikdy si 
spolu netelefonovali. Prostě se domluvili, kdy muž 
přijede příště a dotyčný vždy na čas přijel. 

Analýzou policejních evidencí jsme se na zákla-
dě tohoto jednoduchého popisu již mohli dopra-
covat k něčemu konkrétnějšímu. Možných adeptů 
nám vyskočilo více, ale jeden z  nich přeci jenom 
z této skupiny vyčníval – Václav P., nar. 1978, po-
bytem hlášen na Městském úřadu v Kladně. Dotyč-
ný měl několik záznamů o policejních kontrolách, 
když řídil BMW X5 šedé barvy. Navíc figuroval jako 
podezřelý v případu požáru domu z roku 2017. Vý-
jezdová skupina Hasičského záchranného sboru při 
ohledání pojala podezření na vznícení při výrobě 
pervitinu. Odtud by také mohly pocházet popále-
niny, o kterých mluvila Irena W. Z policejních evi-
dencí vyplynulo, že Václav P. žije již mnoho let na 
hromádce s Dagmarou Z. (nar. 1977), která byla dle 
fotografie v  registru obyvatel blondýna. Oba měli 
několik policejních záznamů, ne však tolik, kolik 
běžně vídáme u jiných obchodníků s drogami. Dag-
mara Z. strávila několik let ve vězení za majetkovou 
trestnou činnost. Protože ale byla Irena W. zadrže-
na, neměl už Václav P. komu pervitin do zahraničí 
vozit. Zadržovat ho jen na základě výpovědi Ireny 
W. s tím rizikem, že se v identitě mýlíme, příp. že 
u něj nenajdeme ani gram pervitinu, natož odměr-
ný válec, podle nás nemělo větší smysl. Věřili jsme, 
že jestli jsme správně, na Václava P. a jeho družku 
Dagmaru Z. ještě někdy narazíme. 

AKCE FRANCIS ANEB FANTOM  
ZNOVU NA SCÉNĚ
Dne 4. června 2018 (dva měsíce po ukončení spi-
su Droga) jsme zahájili nový spis s krycím názvem 
Francis. Z  kriminálního prostředí jsme získali in-
formace o  rozsáhlé distribuci metamfetaminu na 
území Královéhradeckého a  Středočeského kraje. 
Od jičínského dealera jsme se posunuli k jeho doda-
vateli do Mladé Boleslavi. Jednalo se o slovenského 
občana Štefana C. (nar. 1984), který u nás pár let 
pobýval, bydlel v hotelu na náměstí a jeho jediným 
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zdrojem financí byl obchod s  drogami. Užíval si 
bezstarostného života, vstával kolem poledne, pak 
si šel zacvičit do posilovny, poté na oběd a pak až do 
noci přijímal návštěvy anebo objížděl odběratele ve 
svém Audi A7, příp. jej vozil jeho otec Ján C. (nar. 
1956) vozidlem Škoda Superb. Chlapec se poměr-
ně činil a brzy jsme zjistili, že pro něj není problém 
rozhodit i půl kilogramu pervitinu týdně. Bylo nám 
však jasné, že Štefan C. sám pervitin nevyrábí. Po-
třebovali jsme tedy najít jeho zdroj. Odposlechem 
jeho telefonu byly zjištěny pouze kontakty s odbě-
rateli. Ani jeden případ, kdy by Štefan C. sám volal 
někomu jinému se žádostí o schůzku. 

V  červenci 2018 se na nás konečně usmálo 
štěstí. Toho dne jsme měli na místě sledovací tým, 
když po 8. hodině večerní vyzvednul otec svého 
syna Štefana v  hotelu na náměstí v  Mladé Bole-
slavi a  s  vozidlem Škoda Superb najeli na dálnici 
směrem na Prahu. Štefan si podle odposlechů svůj 

mobilní telefon evidentně a  bezesporu účelově 
nechal doma. To bylo pro nás dobré znamení, 
protože jsme tušili, že Štefan C. se svým otcem 
jedou na nákup drog. Škoda Superb sjela exitem 
E14 z  dálnice u  Staré Boleslavi, popojela asi 2 
kilometry, kde zastavila na lesní cestě. Po krátkém 
čekání na stejné místo přijelo ze směru od dálnice 
vozidlo BMW 730. Detaily schůzky lze v takových 
případech dokumentovat jen velmi obtížně, ale nám 
to v tu chvíli stačilo a věděli jsme, že osádka BMW 
je pro nás nadmíru zájmová. Okamžitě jsme proto 
povolali policejní hlídku s předpokladem, že BMW 
po schůzce najede na dálnici a pojede směrem na 
Prahu. To se také potvrdilo a brzy jsme dostali od 
sledovacího týmu informaci, že hlídce se podařilo 
vozidlo BMW před Prahou zastavit a osádku zkont-
rolovat. Její výsledek byl překvapující a nad očeká-
vání nás potěšil. Vozidlo řídila Dagmara Z., vedle ní 
pak seděl její milý Václav P.

Obr. 1 – Štefan C. se svým otcem Jánem C. (zdroj: archiv NPC)
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NA STOPĚ ANEB MÍHAT KLABÝ  
BURDA A GRANTY
O  tom, že Václav P. vyrábí pervitin, který společ-
ně se svojí družkou Dagmarou Z. vozí Štefanovi C., 
nebylo pochyb. Potřebovali jsme pouze zjistit místo 
výroby drogy a zadokumentovat množství metam-
fetaminu, které mezi podezřelými proudí. Jenom-
že Václav P. a  Dagmara Z. byli zdatnými soupeři 
a prověřování se protáhlo na více než rok. 

Václav P. bydlel s Dagmarou Z. a  jejím dospě-
lým synem Janem z dřívějšího vztahu v pronajaté 
vile v malé obci u Kladna. Dagmara Z. měla ještě 
dceru Dášu, která bydlela sama v menším pronaja-
tém domku za Prahou. Děti Dagmary měly s Vác-
lavem výborný vztah a  de facto jej považovaly za 
svého otce. Před domem stálo několik vozidel – 
BMW 730, Audi A4 a naše staré známé BMW X5, 
které nyní používala hlavně Dáša. Ta měla v Pra-
ze Dejvicích pronajaté květinářství a byla také je-

diným členem rodiny, který provozoval, alespoň na 
oko, nějakou výdělečnou činnost. Platby za všechny 
pronájmy však šly za Václavem a Dagmarou a mě-
síčně se blížily 100 000 Kč. Oba přitom byli účast-
níky několika exekučních řízení, Dagmara dokonce 
několika desítek. Ale co člověk nevlastní, nemůžou 
mu sebrat. Proto život v  pronájmu, proto drahá 
auta napsaná na firmy, příp. na příbuzné. Dagmara 
Z. byla tzv. světská a k původu se hlásila. Světská 
hantýrka v odposlouchávaných telefonech byla pro 
nás zpočátku oříškem. Vyhledávali jsme dostupné 
slovníky, pátrali na internetu, abychom nakonec 
poměrně porozuměli a zjistili, že ten, kdo jeke ha-
nykuje do hanykovníku, tak pak bešelí jak půrovnej 
mangeláv. V překladu, kdo jednou mluví do telefo-
nu, ten pak sedí v base jako starej žebrák. Zkrátka, 
v tomto případě nebylo na telefonech de facto nic. 
A mimochodem, míhat klabý burda a granty zna-
mená mít pěkná auta a peníze. Těch si celá rodina 

Obr. 2 – Jan K. nosí toluenová rozpouštědla do varny (zdroj: archiv NPC)
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dokázala užít. Obzvlášť syn Jan, nedávno plnoletý, 
nedělal vlastně nic jiného, než utrácel peníze, které 
každý den dostával od maminky. Životní náklady 
rodiny byly v do očí bijícím nepoměru k oficiálním 
příjmům.

Václav s Dagmarou si počínali více než opatrně. 
Denně se kontrolovali proti sledování. Když páchali 
trestnou činnost, nechávali svoje mobilní telefony 
doma, aby pak na zmeškané hovory reagovali tak, 
že např. spali. Dokonce se stávalo, že v době, kdy 
Václav P. vyráběl drogu, vozila Dagmara Z. jeho te-
lefon s sebou 100 km jinde, a když někdo Václavovi 
zavolal, tak hovor přijala a sdělila, že Venca si právě 
odskočil a  že pak zavolá. Přesto se nám poměrně 
rychle podařilo zjistit místo výroby pervitinu. Jed-
nalo se o pronajatý sklad v malé obci v okrese Be-
roun. Zde se nám také do hry dostal další podezřelý. 
Byl jím Jan K. (nar. 1978), který pomáhal Václavovi 
P. s výrobou drogy. Část pak sám distribuoval mezi 
odběratele v  Kladně. Jan K. už tak opatrný nebyl 
a v jeho případě byla distribuce drog lehce proka-
zatelná. 

V lednu 2019 odletěli Václav P. s Dagmarou Z. 
na 14denní dovolenou na Maledivy. To byla pro nás 
do té doby nevídaná šance instalovat několik ope-
rativních prostředků, abychom mohli získat důka-
zy tolik potřebné pro adekvátní zakončení trestní-
ho řízení. Jenomže vše se zkomplikovalo. Václav P. 
s Dagmarou Z. po návratu z dovolené pojali pode-
zření, že policie jejich nepřítomnosti právě k tako-
vým činům využila. Prvním a na dlouhou dobu po-
sledním záznamem z operativní techniky byl záběr, 
kterak Václav P. vystěhovává laboratorní vybavení, 
ukládá jej do svého vozidla a odjíždí neznámo kam.  

Naší jedinou výhodou byl fakt, že Dagma-
ra s  Václavem nevěděli, která policejní složka po 
nich jde. Týdny plynuly a  varna zela prázdnotou. 
Rozhodli jsme se, že do věci musíme nějak aktivně 
zasáhnout, ať už to dopadne jakkoli. Využili jsme 
operativní legendu s  oznámením na trestnou čin-
nost Václava a  Dagmary. Oznámení konkrétně 
poukazovalo na to, že dělají podvody, mají hodně 
peněz a drahá auta, a přitom neplatí daně a  že si 

pisatel přeje od policie spravedlnost. S tímto ozná-
mením vyrazili dva detektivové přímo za Václavem 
P. domů. Sdělili mu, že jsou z hospodářské krimi-
nálky, přičemž mu dopis předložili a  nastínili, že 
taková oznámení dostávají opakovaně.  Zároveň 
Václavovi P. sdělili, že oznámení dostatečně pro-
věřili a zjistili, že se nezakládá na pravdě. Požádali 
Václava P., aby si ve svém okolí udělal pořádek, aby 
se takovými věcmi nemuseli znovu zabývat.  

Nezbývalo než čekat na reakci. Operativní pro-
středky začaly nést své ovoce přesně po týdnu, kdy 
se před domem objevilo parkující BMW 730 s Vác-
lavem P. a Dagmarou Z. a Audi A8, které řídil Jan 
K. Po krátkém rozhlížení začali všichni tři vykládat 
věci z aut, aby je postupně odnesli do varny.

KONEC FANTOMOVA PŘÍBĚHU
Děti Dagmary Z. o výrobě drog věděly a občas plnily 
dílčí úkoly. Syn Jan několikrát odvážel odpadky 
z varny. Dáša pro změnu v jednom případě na svůj 
živnostenský list nakoupila ve známé pražské fir-
mě1 kg fosforu a pár kusů laboratorního vybavení. 
Jako účel nákupu chemikálie v  provozovně uved-
la výrobu hnojiv. Dagmaře a  Václavovi došlo, že 
pro legalizaci financí musí rozjet nějaký normální 
business. Květinářství v  Praze nejen že nestačilo, 
ale bylo těžce ztrátové. Příjmy se zde pohybovaly 
do 30 000 Kč měsíčně, přičemž jenom nájem stál 
20  000 Kč a  připočítáme-li nákup květin a  plat 
pomocnice, dostáváme se do minusu. Všem bylo 
jasné, že by odkazem na příjmy z této živnosti těž-
ko obhájili svoji měsíční režii a další hmotné stat-
ky, kterými byli obklopeni. Proto Václav P. rozjel 
v Kladně autoservis, kde byl zaměstnán i syn Jan. 

Po celou dobu jsme současně dále monitorova-
li i Štefana C. z Mladé Boleslavi. Podařilo se nám 
zadokumentovat několik schůzek, kdy nakupoval 
pervitin od Václava P. a  Dagmary Z., včetně zob-
chodovaného množství zboží. To bylo i 1,5 kg me-
tamfetaminu na jednu předávku. A skutečně jsme 
zjistili, že Štefan C. se s Václavem P. nijak vzájemně 
nekontaktovali. Nevolali si, nepsali žádné zprávy, 
nevyužívali ani možnosti datové komunikace. Stej-
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ně jako byl Václav P. dříve domluven s Irenou W., 
byl tak domluven i se Štefanem C. Určili si datum 
příští schůzky a oba tam ve stanovený čas byli.  

K realizaci jsme přistoupili ve chvíli, kdy Václav 
P. a Jan K. dokončili výroby drogy na Berounsku. 
Zároveň se u  varny nacházela i  Dagmara Z., kte-
rá tam pro svého druha přijela. Zásahová jednot-
ka zakročila, další tým zadržel Štefana C. v Mladé 
Boleslavi. Při domovních prohlídkách jsme nalez-
li kompletní laboratoř na výrobu pervitinu a  více 
než kilogram drogy. Zajistili jsme drahá vozidla, 
finanční hotovost, další množství drog v bydlištích 
a jednu nemovitost – Štefan C. za peníze z pervitinu 
koupil rodinný dům na Frýdlantsku, který napsal 
na svoji přítelkyni. Nikdo ze zadržených se v rámci 
výslechu k výrobě a distribuci drog nedoznal. 

Václav P., Dagmara Z., Jan K. a Štefan C. byli 
soudem vzati do vazby. Dětem Dagmary Z., Jano-
vi a Dáše, a otci Štefana C., Jánovi C., bylo rovněž 
sděleno obvinění pro pomoc při spáchání trestného 
činu.

Všichni u soudního jednání opakovaně odmíta-
li přiznat trestnou činnost. V průběhu doby měnili 
advokáty, podávali návrhy na dokazování, rozporo-
vali získané důkazy, odvolávali se k vyšším instan-
cím apod. Nikdo z nich však nepočítal s tím, že víme 
o  obchodním vztahu mezi Václavem P. a  Irenou 
W. Ta v  té době byla ve výkonu trestu v  Polsku. 
Zaslali jsme tam proto evropský vyšetřovací příkaz 
se žádostí o  fotorekognici Václava P. a  Dagmary 
Z. Irena W. Václava P. jednoznačně poznala 
a potvrdila, že se jedná o toho vařiče, který jí roky 
dovážel pervitin do Polska, aby ho ona prodávala 
zpět do Čech. A co víc! Zkusili jsme poslat i  foto-
grafie Štefana C. a jeho otce Jána C. Irena W. mezi 
dalšími náhodně vybranými osobami bezpečně po-
znala i tyto dva s tím, že si k ní v předchozích letech 
jezdili pro pervitin. Kruh se uzavřel, fantom dohrál.

Dne 5. listopadu 2021 vynesl Vrchní soud v Pra-
ze konečný verdikt, proti kterému již není možné 
žádné odvolání, a definitivně tak odsoudil pachate-
le k následujícím trestům odnětí svobody: Václav P. 
13 let, Dagmara Z. 12 let, Jan K. 9,5 roků, Štefan C. 

9 let. Dcera Dáša odešla s podmíněným trestem ve 
výši 3 roků s odkladem na 5 let. Syn Jan a otec Ján 
C. byli zproštěni obžaloby. Soud také potvrdil pro-
padnutí zajištěného majetku, včetně vozidel a ne-
movitosti, v celkové hodnotě převyšující 4 000 000 
Kč, u kterých se nám podařilo prokázat, že jsou na 
jiné majitele napsány pouze účelově.

ZÁVĚR
Po mnoha letech, kdy sloužíme u Národní protidro-
gové centrály SKPV, musíme přiznat, že takové pří-
pady se silnými protivníky máme nejraději. A když 
je vynesen takový rozsudek, pocit zadostiučinění 
přichází o to intenzivnější a my víme, že naše práce 
má smysl. 
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Abstract: The authors describe a specific case in-
vestigated by National Drug HQ Criminal Police 
and Investigation Service in the Czech Republic. 
The article is focused on searching for an unk-
nown offender who imported methamphetamine 
to Poland. Here the drug was sold by Polish citizen 
to Czech buyers who exported it back to the Czech 
republic. Operational development of typically 
latent drug case, searched by police, is described 
here. 
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