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ÚVOD
Příslušníci Police ČR ve spolupráci se zhotovi-
telskou firmou Eyedea, spol. s  r.o., za finančního 
přispění Švýcarských fondů implementovali v  le-
tech 2014-2016 unikátní kriminalistickou mecha-
noskopickou metodu „Reliéf“ do formy počítačo-
vé databáze, založené na pokročilých algoritmech 
umělé inteligence. Základní teze Reliéfu spočívá 
v  primárním poznání kriminalistiky, že cokoliv 
existujícího zanechává při interakci s  okolním 
světem stopy – chemické, biologické, balistické, 
paměťové, mechanické, elektronické, daktylosko-
pické a  mnohé jiné.1 Myšlenku Reliéfu můžeme 

hledat právě v  kriminalisticko-technické metodě 
mechanoskopie. Její podstata spočívá ve zkoumání 
obtisků rýh a  specifických nerovností, které 
zanechávají nástroje na materiálu, na který tlakem 
působí. Původní úspěšné využití mechanoskopie 
datujeme do počátku 20. století, kdy byla využívána 
pro dokumentaci a odhalování krádeží vloupáním 
zejména do pancéřových trezorů a kas.2 Cíl mecha-
noskopie tedy spočívá v identifikaci nástroje, popří-
padě jeho skupinové příslušnosti. Je ale také možné 
stanovit mechanismus vzniku stop na předmětu, 
který zanechal nástroj, a  spojit je s  vyšetřovaným 
trestným činem. Dále mechanoskopie srovnává 
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oddělené částí předmětů a  nástrojů, u  nichž ná-
sledně vyhodnocuje pravděpodobnost jejich podo-
by.3,4 Systém umožňuje nejen uchovávat evidenční 
a operativně-taktické informace o záchytech drog, 
ale i automaticky vyhledávat podobné stopy na zá-
silkách drog způsobené lisováním nebo podobná 
loga umístěná na drogách vyráběných tzv. mok-
rou cestou, a to pouze na základě fotografií těchto 
drog.5,6,7,8 

V  průběhu několika zahraničních služebních 
cest a mezinárodních konferencí, během nichž byla 
databáze Reliéfu představena zahraničním policej-
ním sborům, byl zaznamenán velký zájem o využí-
vání databáze. Její velkou výhodou je, že umožní 
„okamžitě propojit“ vyšetřovatele záchytů drog 
v rámci celého světa a tím zahájit efektivní meziná-
rodní policejní spolupráci.

Za účelem zajištění celosvětového využívání da-
tabáze se uskutečnilo mnoho jednání mezi zástupci 
projektového týmu Reliéf a  představiteli největší 
světové policejní organizace Interpol. Výsledkem 
bylo jednomyslné doporučení delegátů 44. Evropské 
regionální konference, která se uskutečnila v roce 

2016 v  Praze, implementovat databázi Reliéf do 
struktur Generálního sekretariátu Interpolu v Lyo-
nu. K samotnému předání databáze Interpolu došlo 
1. dubna 2019, kdy policejní prezident Policie České 
republiky genmjr. Mgr. Jan Švejdar formálně da-
roval generálnímu tajemníkovi Interpolu v Lyonu 
kriminalistickou databázi Reliéf k užívání. Reliéf se 
tak stal 18. databází Interpolu a zajistil tím vysokou 
prestiž České republice, neboť jde o  první případ 
předání české databáze mezinárodní policejní or-
ganizaci v rámci celé historii naší kriminalistiky.

PROCES MIGRACE RELIÉFU
Před oficiálním předáním databáze Reliéf Interpo-
lu byla aplikačním týmem policejního prezidenta 
v  Praze  v  roce 2018 přijata mezinárodní delegace 
expertů z protidrogového oddělení Interpolu. Před-
mětem přijetí bylo vyškolení budoucích lektorů In-
terpolu v oblasti dokumentace stop na zadržených 
zásilkách drog metodou Reliéf, vyvinutou v České 
republice. Za tímto účelem byla v Kriminalistickém 
ústavu v Praze sestrojena speciální pomocná apara-
tura s fotokomorou, za pomoci které lze v terénních 

Obr.1 - Policejní prezident genmjr. Mgr. Jan Švejdar při podpisu smlouvy s generálním tajemníkem Interpolu v Lyonu 
(zdroj: www.interpol.int)

ODBORNÝ RECENZOVANÝ ČLÁNEK | PEER REVIEW ARTICLE



ISSN 1211-883426

podmínkách dokumentovat a vkládat do databáze 
„fotoreliéfy“ zadržených zásilek drog. Aparatura 
s fotokomorou, používaná v rámci školení expertů 
po celém světě, byla vyrobena za finanční podpory 
Interpolu a je distribuována do členských států In-
terpolu. Prováděná školení a tréninky protidrogo-
vých specialistů Interpolu na metodu Reliéf mají za 
úkol zkvalitnění dokumentace zadržených zásilek. 
Kvalita dokumentace zásilek je v  databázi přímo 
úměrná úspěšnosti následné automatizované kom-
parace stop na úrovni individuální identifikace.

Interpol rovněž zajistil přeložení databáze 
do všech oficiální jazyků organizace. Databáze je 
tedy dostupná v  angličtině, arabštině, francouz-
štině a španělštině. Mimo to je databáze dostupná 
i v českém jazyce. 

Ke Generálnímu sekretariátu Interpolu v Lyonu 
byl na protidrogové oddělení v této souvislosti vy-
slán styčný důstojník Policie České republiky, který 
je zde  zároveň v  pozici národního experta.  Jeho 
úkolem je koordinovat aplikaci nové metody na 
úroveň celosvětové spolupráce policejních specia-
listů. Zapojení do databáze vyžaduje provádění tré-

ninků určených ke spolupráci za jednotlivé země. 
Za  tímto účelem byl na protidrogovém oddělení 
Interpolu vytvořen plán, jehož smyslem bylo co 
nejefektivněji vycvičit co největší počet specialistů 
po celém světě, kteří budou schopni českou metodu 
zkoumání zadržených zásilek drog v praxi realizo-
vat a využívat k tomu databázi Reliéf při Interpolu. 

Interpol pořídil do svého datového centra do-
statečně dimenzovaný hardware, na nějž byl po ofi-
ciálním předání databáze přesunut z ČR komplet-
ní software Reliéf včetně dosud vložených dat. Na 
hardware umístěném v datovém centru Policie ČR, 
na němž do té doby systém běžel, je nyní umístěna 
záložní, vývojová a školicí verze systému.

ŽIVOTNÍ CYKLUS RELIÉFU V INTERPOLU
Protidrogové oddělení Interpolu po převzetí da-
tabáze Reliéf postupovalo dvěma hlavními směry.  
Byla prováděna plánovaná školení na podporu ak-
tivního zapojení všech světadílů do databáze Reliéf. 
Zároveň probíhala příležitostná školení, zkoumání 
zásilek a jejich dokumentace u konkrétních přípa-
dů záchytu větších zásilek drog.

Obr.2 - Expertíza za pomoci metody Reliéf prováděná v Guinei Bissau s následnou likvidací zadržené zásilky (zdroj: 
Jan Drápal, Interpol)
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Afrika
Prvním využitím databáze Reliéf v Africe byl případ 
záchytu 789 kg kokainu v  Guineji Bissau. Vedení 
policie této západoafrické země, která je z  důvo-
dů své geografického polohy často využívána jako 
překladiště kokainu mezi zeměmi jižní Ameriky 
a Evropou, požádalo Interpol o podporu při doku-
mentaci kokainu za účelem vložení a  komparace 
v databázi Reliéf. Přijetí zástupců Interpolu v Gui-
neji Bissau získalo velkou pozornost medií a  dal-
ších mezinárodních organizací. 

Dalšími státy, které požádaly Interpol o vyslá-
ní týmu za účelem podpory při dokumentaci drog, 
byly Džibuti, Senegal, Guinea, Niger, Kapverdské 
ostrovy a Pobřeží slonoviny. 

Mimo výše uvedené vyslání expertů Interpolu 
v  rámci operativní podpory při vyšetřování pro-
běhlo rovněž několik plánovaných školení. Tato 
byla zorganizována na základě žádosti jednotlivých 
zemí o přístup do databáze. Do současné chvíle In-
terpol vyškolil pracovníky z Nigerie, Sierra Leone, 
Angoly, Mosambiku, Súdánu a Ghany. 

Asie
V Asii byla mise provedena na Maledivách a Fili-
pínách. Představitelé asijských protidrogových 
jednotek iniciativně sami žádají v  souvislosti se 

zavedením databáze Reliéf do Interpolu o podpo-
ru, provedení školení na využívání metody Reliéf 
a  udělení přístupu do databáze. Mnoho zemí je 
prozatím na úrovni pozorovatelů, tzn. v  databázi 
pouze lustrují, ale do databáze prozatím nevkláda-
jí, protože zde doposud nebylo provedeno požado-
vané školení k dokumentaci zadržených zásilek za 
pomoci metody Reliéf. 

Na asijském kontinentu Interpol dále zorga-
nizoval před vypuknutím epidemie COVID-19 
několik tréninků. V  lednu 2020 se uskutečnilo 
školení v  Thajsku, kterého se vyjma místních ex-
pertů zúčastnili rovněž zástupci z Laosu, Vietnamu 
a  Kambodži. V  únoru téhož roku proběhlo ško-
lení v  malajském Kuala Lumpur, kterého se kro-
mě místních forenzních expertů účastnili rovněž 
zástupci z Indonésie a Bruneje. Několik školení bylo 
na žádost plánováno provést v Číně, ale vzhledem 
k pandemii byly tyto mise prozatím pozastaveny. 

Jižní Amerika
Jižní Amerika získala prostřednictvím Interpolu 
několik set tisíc Euro na školení z projektu Evrop-
ské unie CRIMJUST (Projekt EU CRIMJUST-Uni-
ted Nations Office od Drugs and Crime). Převza-
tá databáze Reliéf se stala hlavním pilířem tohoto 
projektu. Přes 90 % aktivit projektu CRIMJUST 

Obr. 3 - Likvidace 789 kg kokainu v Guineji Bissau  
(zdroj: Jan Drápal, Interpol)

Obr. 4 - Školení pracovníků v Peru  
(zdroj: Fabienne Rousseille, Interpol)

ODBORNÝ RECENZOVANÝ ČLÁNEK | PEER REVIEW ARTICLE



ISSN 1211-883428

bylo investováno do provádění školení v  různých 
zemí jižní a střední Ameriky za účelem osvojení si 
metody Reliéf a  tréninku v  oblasti dokumentová-
ní kriminalistických stop na zadržených zásilkách 
drog.  V  Brazílii bylo v  listopadu loňského roku 
úspěšně vycvičeno používat metodu Reliéf 30 po-
licistů. Ostatní oblasti jižní Ameriky bylo nutno vy-
cvičit regionálně. Trénink byl realizován v Kolum-
bii, Peru, Ekvádoru a Argentině. 

Střední Amerika a Karibik
V Dominikánské republice bylo regionálně společně 
na jednom tréninku vyškoleno z  několika zemí 20 
specialistů. Dalším významným státem, který slou-
ží jako překladiště pro obchodování s  kokainem, 
je Panama. Zde bylo vyškoleno přes deset zástupců 
místní protidrogové centrály. V oblasti Karibiku byla 
v  květnu letošního roku realizována tři školení pro 
více než 40 pracovníků v Curaçau, Arubě a Barbadosu. 
Školení v Barbadosu probíhalo pod záštitou agentury 
CARICOM IMPACS (The Caribbean Community Im-
plementation Agency for Crime and Security), která 
ihned po ukončení školení oficiálně požádala Interpol 
o školení i pro další členské státy této organizace. 

Blízký východ a severní Afrika
Region Blízkého východu a  severní Afriky pat-
ří mezi jedny z nejnáročnějších oblastí, co se týká 
spolupráce. Mezi nejčastější obtíže patří ztížená 
komunikace z důvodu neznalosti arabštiny. Tento 

problém byl v rámci databáze vyřešen tím, že byla 
celá přeložena z českého jazyka do arabštiny. Ško-
lení pro země tohoto regionu byla zorganizována 
pouze dvě. Jedno v jordánském Ammánu, kterého 
se zúčastnili místní experti z protidrogového oddě-
lení, včetně forenzních expertů. Mimo těchto se po-
dařilo zajistit účast zástupců Súdánu, Maroka, Irá-
ku a Palestiny. Další školení se uskutečnilo v Abu 
Dhabi ve Spojených arabských emirátech. Tohoto 
školení se zúčastnili pouze zástupci místní krimi-
nální policie. 

Evropa
Školení a  metody byly aplikovány na zadržených 
zásilkách rovněž v  Německu. Konkrétně se jed-

Obr. 6 -  První globální konference proti drogám s prezentací české metody Reliéf se konala ve španělské Toledu 
(zdroj: Jan Drápal) 

Obr. 5 - Školení expertů ve Spojených arabských emirátech 
(zdroj: Jan Drápal)
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nalo o  případ v  Hamburku, kde došlo k  zadržení 
rekordního množství 16 tun kokainu na evrop-
ském kontinentu. Němečtí protidrogoví specia-
listé z  tamní celní správy si na základě získaných 
zkušeností vyžádali pravidelnou spolupráci s  pra-
covníky protidrogového oddělení Interpolu. Mimo 
Hamburku bylo školení rovněž provedeno pro pra-
covníky kriminální policie v Bavorsku (BLKA), a to 
u  příležitosti zadržení více než půl tuny kokainu 
v Mnichově. Vyškolení pracovníci BLKA od té chví-
le pravidelně přispívají do databáze a  patří mezi 
jedny z  jejích největších přispěvatelů. Proaktivní 
přístup k databázi Reliéf byl oceněn generálním ta-
jemníkem Interpolu u příležitosti návštěvy bavor-
ského ministra vnitra v sídle Generálního sekreta-
riátu Interpolu v Lyonu. 

Mezi další významné státy Evropy, které si vy-
žádaly školení a  následný přístup do databáze, 
patří Španělsko, Irsko, Itálie, Portugalsko a  Vel-
ká Británie. Školení pro španělské, irské a  italské 
protidrogové a  forenzní experty bylo realizováno 
v první polovině roku 2022. Školení v Lisabonu je 
naplánováno na červenec. Téhož měsíce je rovněž 
naplánováno školení v Lyonu pro zástupce Národní 
kriminální agentury (NCA) z Velké Británie. 

Složitá identifikace uživatelů databáze  
Reliéf na národní úrovni
Prioritním úkolem protidrogových expertů Inter-
polu je navazování spolupráce s  konkrétními od-
povědnými specialisty, jimž je po provedeném ško-
lení udělen přístup do databáze Reliéf. Spolupráce 
v  této oblasti bývá často komplikována různým 
regionálním uspořádáním, spojeným s určitou de-
centralizací odpovědnosti za drogovou problemati-
ku. Velkou výhodou české policie je centrální sys-
tém forenzních pracovišť. V Německu je například 
nutno konkrétního specialistu vycvičit pro každou 
spolkovou zemi zvlášť. V současné době za Němec-
ko vkládá především Bavorsko. Dokumentaci zadr-
žených drogových zásilek zde provádí, na základě 
vyžádání vyšetřovatelů, vyškolení kriminalističtí 
experti. Za vkládání a využívání informací z data-

báze Reliéf jsou odpovědní vyšetřovatelé vedoucí 
trestní řízení.  

Odlišná, byť regionálně stejně složitá, je situa-
ce ve Švýcarské konfederaci, které se skládá z více 
než 26 kantonů. Dokumentaci i vklady fotoreliéfů 
zadržených zásilek do databáze Reliéf zde prová-
dí pouze jeden kriminalistický expert v kantonu 
Sant Gallen. V  souvislosti s  rozvojem metody 
Reliéf a  zapojením do databáze Interpolu zde 
byla pořízena obdobná špičková dokumentační 
technika, jakou disponuje náš Kriminalistický 
ústav. Švýcarské vklady do databáze jsou tak ne-
jen mimořádně kvalitní, ale již byla zaznamenána 
mezinárodní shoda.

Úspěšné případy
Jako první mezinárodní případ shody v databá-
zi Reliéf je registrován případ záchytu heroinu 
v  Chorvatsku a  Rumunsku (2015). Po předání 
databáze Interpolu došlo k významnému nárůstu 
vložených dat, který vyústil ve shodu cihel kokai-
nu mezi Brazílií a Německem (2020). Současně 
došlo ke shodě na národní úrovni mezi uživa-
teli databáze v  Hamburku a  Bavorsku (2021). 
A  v  roce 2021 došlo rovněž k  první mezinárod-
ní shodě mezi zadrženými tabletami extáze ve 
Švýcarsku a  České republice. Nejaktuálnějším 
úspěchem je shoda cihel kokainu mezi Curaçaem 
a Arubou. 

Konference
V  roce 2018 se ve španělském Toledu sešli na 
první globální konferenci Interpolu delegá-
ti specializovaných protidrogových agentur, 
odborů mezinárodní spolupráce a  národních 
ústředen Interpolu. Na jednání byli přizváni 
zástupci expertního týmu Reliéf. Jedním z hlav-
ních bodů programu byla příležitost seznámit se 
s novou technologií databáze Reliéf, nástrojem 
vyvinutým a  poskytnutým Českou republikou 
Interpolu. Na konferenci bylo konstatováno, 
že metoda Reliéf z  České republiky je ideální 
a efektivní cesta pro mezinárodní policejní spo-
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lupráci v  oblasti potírání nelegálního obchodu 
s drogami.

Zájem o  spolupráci s  databází Reliéf vedenou 
pod Interpolem enormně vzrostl v roce 2019, kdy 
byl Reliéf prezentován na setkání vedoucích pro-
tidrogových agentur v  Kapském Městě v  JAR za 
účasti 360 delegátů z více jak 100 členských států 
Interpolu. Jednání se zúčastnila česká delegace 
v čele s policejním prezidentem a Reliéf se stal jed-
ním z hlavních bodů jednání konference. V úvod-
ním projevu konference před zástupci celého světa 
poděkoval za databázi Reliéf České republice prezi-
dent Interpolu Kim Jong Jang. 

Plánovaná konference pod záštitou Interpolu se 
neuskutečnila v roce 2020 z důvodů pandemie, ale 
v roce 2021 byla uspořádána virtuální konference. 
Na této videokonferenci bylo konstatováno, že ač-
koliv je spolupráce policejních jednotek omezena 
pandemií, je možné do jednotlivých zemí vysílat 
experty z Interpolu.  Stávalo se, např. při misích do 
Hamburku a Brazílie, že vyslaní experti museli před 
a po provedení tréninku podstoupit karanténu.

Přes problémy způsobené pandemií neustávali 
experti protidrogového oddělení Interpolu ve svém 
úsilí. Školení české metody Reliéf ve světě bylo jed-
nou z  výjimek, která byla v  rámci mezinárodních 
aktivit Interpolem v tomto období povolena. 

BUDOUCNOST RELIÉFU
Další rozvoj metody Reliéf a  zapojování jednot-
livých států do databáze Interpolu je postaven 
zejména na identifikaci expertů v  jednotlivých 
státech, kteří budou schopni realizovat kriminali-
stické dokumentace stop na zadržených zásilkách. 
K  používání metody Reliéf pro individuální iden-
tifikaci stop na zadržených zásilkách drog je nutné 
experty často i opakovaně školit. Stejně tak i v ob-
lasti dokumentace stop, vkládání do databáze a ná-
sledného porovnávání. 

Interpol doposud získával a  shromažďoval in-
formace o  záchytech drog v  jednotlivých zemích 
za pomoci hlášení tzv. statistických zpráv. Se za-
vedením databáze Reliéf pod Interpol se intenzi-

Obr. 7 -  Prezentace databáze Reliéf a  České republiky 
na 2. globální koncerenci proti drogám v Kapském Městě 
(zdroj: Jan Drápal) 
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ta soustředění těchto informací radikálně zvýšila 
a  zkvalitnila. Vklad do databáze Reliéf vyvolává 
okamžitou odpověď na základní kriminalistickou 
otázku metody Reliéf – zda vložená zásilka drog 
byla ve světě lisována na stejném lisovacím zaříze-
ní a je tudíž shodná. Metoda Reliéf se stala hlavním 
pilířem činnosti protidrogového oddělení Interpo-
lu, což je velkým úspěchem ČR. 

Další rozvoj provozu databáze Reliéf pod Inter-
polem bude do jisté míry ovlivňován vývojem pan-
demie, celosvětovou ekonomickou krizí a probíhají-
cími válečnými konflikty. Databáze Reliéf je jednou 
z hlavních aktivit všech projektů drogového oddě-
lení Interpolu pro následující období 2022–2025.  

V darovací smlouvě se Policie ČR zavázala i na-
dále rozvíjet technologii, na níž je databáze Reliéf 
založena. Bude nutno nasadit nové algoritmy umě-
lé inteligence, které zvýší úspěšnost vyhledávání 
shody. Systém je již nyní připraven na porovnávání 
drog na základě jejich chemického profilu. Bohužel 
tato funkce závisí na mezinárodní shodě forenzních 
expertů, aby zvolili jednotný standard metodiky 
chemické analýzy pro každou drogu, jejíž výstu-
py by bylo možné strojně porovnávat. Předmětem 
vývoje jsou rovněž i  spektroskopické metody, jež 
umožní porovnávat drogy na základě jejich fyzikál-
ních vlastností (termolýza, fluorescence) a násled-
ně nalézt individuální shodu. Všechny tyto rozvo-
jové aktivity zastřešuje za Policii ČR oddělení pro 
vědu, výzkum a inovace.

ZÁVĚR
Z výše uvedeného je zřejmě, že databáze Reliéf je 
pevně zakotvena ve strukturách Interpolu, čímž je 
mimo jiné i  zajištěna povinná udržitelnost výstu-
pu projektu Reliéf, jak bylo definováno ve smlouvě 
s donorským partnerem, Švýcarskými fondy.

Česká republika metodou Reliéf a  její imple-
mentací do Interpolu, největší policejní organiza-
ce světa, významným způsobem přispěla k rozvoji 
mezinárodní policejní spolupráce a  k  potlačování 
organizovaného obchodu s omamnými a psychot-
ropními látkami v globálním měřítku.
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Abstract: The article follows series of articles in 
this Bulletin from 2017, describing the fate of the 
unique criminal database Reliéf, developed by 
the Police of the Czech Republic with the support 
of Swiss funds in 2014-2016. The database was 
subsequently taken under the aegis and admini-
stration of the international police organisation 
Interpol. Interpol then has launched a massive 
PR campaign coupled with intensive training 
sessions around the world.
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