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Vážení čtenáři Bulletinu NPC,

obracíme se na vás s žádostí o pomoc, protože bychom rádi zkvalitnili a zatraktivnili náš 
časopis, který 4x ročně připravujeme. Skalní čtenáři již postřehli mnohé změny, kterými 
za poslední období prošel, ale nadále se chceme věnovat zkvalitňování, zejména obsaho-
vé náplně. Z tohoto důvodu jsme pro vás připravili jednoduchý anonymní dotazník, jehož 
náhled vidíte na stránce. 

Samotný dotazník je přístupný na internetových stránkách Národní 
protidrogové centrály SKPV PČR (v jakémkoliv vyhledavači k dispo-
zici po zadání národní protidrogová centrála).

Dotazník k vašim postřehům a připomínkám bude přístupný 
do 10. října 2016. 

Jeho vyplněním nám velmi pomůžete v dalším směřování časopisu. Vaše odpovědi a při-
pomínky zohledníme v následujících vydáních. Výsledky dotazníku zveřejníme v Bulleti-
nu č. 04/2016, které vyjde v listopadu tohoto roku.
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Úvodník
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

letošní podzimní vydání Bulletinu Národní protidrogové centrály je pro nás
v mnoha ohledech významné.

V září jsme po vzoru evropských i mimoevropských zemí spustili mapový
portál odhalených laboratoří na výrobu metamfetaminu a pěstíren marihuany,
která zejména municipalitám umožňuje kalibrovat prostředky a nástroje proti-
drogové politiky do míst s vysokým výskytem tohoto jevu. Produkce a distribuce
drog se neodehrává ve virtuálním světě prostřednictvím imaginárních osob na
televizní obrazovce, odehrává se v reálných městech a vesnicích, je páchána
konkrétními lidmi s konkrétními vazbami a osudy, které se mohou protnout s těmi
našimi.

Počátkem listopadu oslavujeme 25. výročí vzniku samostatné protidrogové
jednotky v porevoluční historii policie. U příležitosti čtvrtstoletí naší existence
jsme si nadělili dokumentární film i knihu, která přehledně bilancuje historii
jednotky a její činnosti, organizaci boje proti drogám v českých zemích i vývoj
nelegálních drogových trhů a uživatelských preferencí. Stejně jako jsme před
několika lety adoptovali obnovu a údržbu místa posledního odpočinku prvního
šéfa Ústředny pro potírání obchodu omamnými látkami a jedy první republiky
vládního rady Vaňáska, rozhodli jsme se letos pro vysazení stromu v zahradě
Policejního muzea na Karlově právě v den vzniku této ústředny v roce 1928.
Lidově řečeno „policejní“ kostel Panny Marie a Sv. Karla Velikého na Karlově
bude mít letos své věže opět osazeny novými zvony. Je nám ctí, že jsme mohli
drobným dílem přispět k vzniku jednoho z nich a pro paměť budoucích generací
nechat jméno útvaru zvěčnit v seznamu donorů po jeho obvodu. Nebývalého
zájmu se dočkala naše aktivita, kdy jsme ve spolupráci s Českou asociací autorů
detektivní literatury (AIEP) vyhlásili soutěž o nejlepší povídku s protidrogovou
tematikou. Dílem náhody se do soutěže přihlásilo prostřednictvím 23 autorů
celkem 25 velmi kvalitních literárních děl. Oslavy 25. let existence jednotky
vyústí počátkem listopadu v důstojných prostorách Černínského paláce velkým
společenským setkáním u příležitosti Dne Protidrogové brigády.

Pečlivým výběrem příspěvků se snažíme zachovat si vaši přízeň čtenářskou
a každodenní prací na poli vymáhání práva v oblasti drog dokazovat, že je
existence Národní protidrogové centrály přínosná a opodstatněná. Snad se nám
to daří.
S přáním hezkého babího léta,

plk. Mgr. Jakub Frydrych
ředitel NPC SKPV PČR

Editorial
Dear readers,

The current issue of Drugs & Forensics Bulletin is important in many regards to
all of us.

A new mapping portal has been opened for public use since September,
demonstrating detected illicit methamphetamine laboratories and cannabis grow
rooms as many other European and overseas countries done before. Municipalities
can work more precisely on their drug preventive means to localities with high
occurrence of drug abuse. Production and distribution of narcotics does not
happen in virtual world through imaginary persons on TV screen. It happens in
real towns and villages, it is committed by specific persons with defined relations
and fates, sometimes intersecting with ours.

The beginning of November is time to celebrate 25th anniversary of formation
the independent drug enforcement unit in post-revolution history of the Czech
Police Force. A quarter of century of our existence is the opportunity to hand out
documentary picture and book balancing unit history and activities, organization
of drug enforcement within the Czech region in past and development of illicit
narcotic markets and users´ preferences. A few years ago we have adopted the
place of last rest of governmental councillor Vaňásek, first head of midwar
Counter-proliferation Agency for Narcotics and Poisons, to reconstruct and to
maintain. We have decided to plant a tree in the garden of the Museum of Police
in Karlov exactly the same day when the original Agency was raised in 1928. The
„police“ Church of Virgin Mary and St. Charlemagne in Karlov is going to have
new bells hanging on its church towers. We are honoured to contribute to cast of
one of them with our little part and name of the unit is mentioned in the list of
donors to remind to future generations on circuit of the bell. Extraordinary interest
has been raised by our cooperation with the Czech association of authors of
detective and adventurous literature (AIEP) declaring competition on the best
story with drug enforcement topic. Surprisingly 23 authors took part in with
25 very well written literary pieces. The celebrations of 25 anniversary of unit’s
existence is going to lead to great social event in representative rooms of the
Palace of Czernins at the Day of Drug Enforcement Brigade at the beginning of
November.

Carefully chosen articles are focused to save your favour of readers. Our
everyday’s work on drug enforcement proves benefits and merits of existence
of the National Drug Enforcement Headquarters. We hope we can manage it.

Wish you nice Indian summer.
Col. Jakub Frydrych, MSc.
Director
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VLIV THC NA DUTINU ÚSTNÍ
RADIM VIKTORAa, RENATA VIKTOROVÁb

a National Drug HQ Criminal Police and Investigation Service, Czech Republic
b Private Dental Clinic, Brandýs nad Labem, Czech Republic

Klíčová slova:
THC; závislost; zubní kaz; zubní péče

Abstrakt:
Konopí a drogy, které se z něj vyrábějí (marihuana, hašiš), jsou mnoha lidmi považovány za neškodné a jejich užívání
ve většině rozvinutých zemí roste. Je však dokázáno, že obyčejné kouření marihuany může vyvolat silnou závislost a má
řadu vedlejších účinků. K hlavním rizikům užívání marihuany patří krátkodobé následky včetně psychotických stavů až
úplné letargie a ztráty zájmu o své zdraví a stav svých zubů, i když je na úsměv v dnešní moderní době nahlíženo
s velkým důrazem, ať už ve společnosti nebo pracovním životě. Mezi hlavní negativní psychické reakce organismu
na drogu patří panika, strach, deprese, úzkost a psychózy, což jen podporuje vyhýbavé chování těchto lidí vůči
k lékařům, prevenci a celkově vlastnímu zdraví.

Úvod
V současné době je v Česku asi 30 tisíc uživatelů

tvrdých drog1. Tento počet se stále zvětšuje. Co se
zubní ordinace, a vlastně každého zdravotnického za-
řízení týče, jedná se o rizikovou skupinu lidí, u které
je vysoký výskyt stomatologických onemocnění. Bo-
hužel však tato skupina lidí představuje pro ošetřují-
cího lékaře i celý zdravotnický personál značné ne-
bezpečí. Jde o zvýšené riziko nakažení se nějakou
infekční či neléčenou chorobou (hepatitida, tuberku-
lóza, infekce HIV), ale i nebezpečí potenciální agre-
sivity či jiného momentálního pohnutí mysli drogově
závislého.

Případ pacienta – uživatele marihuany
Ošetřovali pacienta, který přiznal v minulosti abú-

zus marihuany, nyní však závislost neguje. Pokaždé
se prý choval velmi zvláštně od výpadků paměti, kde
a proč je?, přes záchvaty smíchu bez jakéhokoliv
podnětu, tikavé a neadekvátní pohyby, mnohomluv-
nost a kladení zbytečných otázek, až po poslední ná-
vštěvu, kdy si chtěl odskočit na toaletu, kde nechal
naplno téci vodu z kohoutku umyvadla a utekl.
Marihuana (slangově marijánka, maruška, tráva,

kytka, Skunk, gandža, brko, majoránka, špek, zelí,
hulení, kanabis, joint, prd, grass) – pod tímto a dalším
pojmem se skrývají vysušené květy, semena a listy
indického konopí (cannabis). Většinou má zelenou
nebo hnědou barvu, typické je silné aroma.
Marihuana patří mezi omamné psychotropní látky.

To znamená, že jejím hlavním účinkem je narušení
způsobu vnímání okolního světa u osoby, která ji
užije. Za toto narušení odpovídá látka v konopí ozna-
čená, THC (tetrahydrocannabinol). Síla této drogy se
měří právě podle obsahu THC, obecně se pohybuje
kolem 15 %. Nejvíce THC je v květenstvích a plo-
dech.

Marihuana je nejrozšířenější nelegální drogou
na světě. Obvykle je užívána kouřením (slangově
hulení, fajčení, dýmení, pálení), ale do těla se může
dostat i jiným způsobem, např. smícháním do jídla
(známe ,,koláčky“, zamíchání do jogurtu) nebo je
užívána jako čaj. Nejčastější forma kouření je mari-
huanová cigareta (joint, špek, brko, páv, prásk, čoud),
obvykle pro více osob a první potah se nazývá green.

Obr. 1 – smoking cannabis joint2

Zdroj: www.mirror.co.uk

Účinky se po požití dostaví po několika vteřinách
a trvají cca hodiny. Vrcholí zhruba po půl hodině.

Účinky po užití marihuany
* Krátkodobé účinky:

¡ euforie,
¡ zasněnost,
¡ sucho v ústech,
¡ pocit hladu (hlavně chuť na sladké),
¡ zvýšená fantazie, větší prožitek z hudby, jasnější
vnímání barev,

¡ zhoršená koordinace a rovnováha,
¡ ospalost, spavost,
¡ zvýšená tepová frekvence (tachykardie),
¡ panika, úzkost, deprese,
¡ sluchové halucinace,
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Abstract:
Cannabis and drugs produced from it (marijuana, hashish) are considered by lots of people to be harmless and the use
is increasing in most developed countries. However it is proved that ordinary smoking marijuana can produce a strong
dependence and has a number of side effects. The main risks of marijuana use include short-term effects, including
psychotic states to complete lethargy and loss of interest in their own health and the health of their teeth, even if smile
is in these modern times viewed with great attention, whether in society or working life. The main negative psycho-
logical reactions of the organism to the drug include panic, fear, depression, anxiety and psychosis, which only
supports the elusive behavior of these people to physicians, prevention and overall their health.
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LYSOHLÁVKY – HALUCINOGENNÍ HOUBY
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Abstrakt:
Houby rodu Psilocybe jsou celosvětově rozšířeny ve velkém množství druhů. Jejich taxonomické zařazení je poměrně
obtížné, pro některé poddruhy najdeme i více pojmenování označovaných jako variety. Houby rodu Psilocybe obsahují
čtyři hlavní psychoaktivní alkaloidy, psilocybin, psilocin, baeocystin a norbaeocystin. Uvedené látky vykazují velmi
nízkou akutní toxicitu a houby nejsou z toxikologického příliš významné. Halucinogenní účinky u mladých jedinců však
můžou spustit skryté duševní poruchy. V této rešeršní práci uvádíme přehled nejznámějších hub z rodu Psilocybe,
biotransformaci a metabolismus hlavních aktivních látek, které jsou nyní předmětem psychofarmakologického vý-
zkumu jako potenciální kandidáti na nová léčiva deprese a úzkostných stavů.

Halucinogenní houby
První zmínky o halucinogenních houbách pochází

z období 5000 př. n. l. Svědčí o tom starověké obrazy
hub nalezené na území severního Alžírska v jeskyních
Tasilli (pohoří v jihovýchodní části alžírské Sahary)1.
O psychoaktivní houby rodu Psilocybe jevili zá-
jem také Aztékové. Považovali halucinogenní houby
za posvátné a nazývali je „teonanacatl“, což v jejich
jazyce znamená „boží tělo“. Halucinogenní houby
sloužily jako prostředek k vyvolání halucinací, které
měly údajně předpovídat budoucnost při provádění
různých ceremonií. Tyto obřady byly součástí růz-
ných náboženských rituálů, které měly sloužit k du-
ševní očistě a komunikaci s nadpřirozenými bytostmi.
Na území Mexika byly objeveny i kamenné sošky
těchto hub, jejichž stáří se datuje do doby 2000 let
př. n. l. V Evropě byla pro stejné rituální účely známa
doposud jen muchomůrka červená (Amanita musca-
ria, L.: Fr.)2,3,4.

Nejznámější vědecky podložené zkoumání psyche-
delických látek probíhalo ve 40. – 50. letech 20. sto-
letí, kdy byla zkoumána nově objevená psychedelická
sloučenina LSD (diethylamid kyseliny lysergové –

nejsilnější halucinogenní látka), kterou úspěšně
syntetizoval švýcarský vědec Dr. Albert Hofmann
(známý jako otec LSD) v roce 1938. Halucinogenní
účinky této psychotropní molekuly objevil však až
v roce 19435.
Roger Heim, francouzský mykolog, začal jako

první kultivovat houby z mycelia, které mu dovezl
ze svých cest v Mexiku Gordon Wasson v roce
1950. Později, koncem padesátých let, Roger Heim

cestoval společně s G. Wassonem do Mexika pro
halucinogenní houby5. Vzorek hub předal A. Hofman-
novi s žádostí o určení jejich aktivních složek. A. Hof-
mannovi se povedlo izolovat psilocin a psilocybin
z lysohlávky mexické (Psilocybe mexicana).
Timothy Francis Leary, americký psycholog, začal

v roce 1960 studovat psychotropní látku psilocybin,
obsaženou v těchto houbách. Zkoumal psychické
změny u lidí po požití psilocybinu6. T. Leary působil
na Harvardské univerzitě, kde veřejně podával lyso-
hlávky studentům a pozoroval jejich chování po kon-
zumaci5.
V roce 1961 zveřejnil Gordon Wasson seznam

halucinogenních hub, které získal na svých cestách
v Mexiku7.
A. Hofmann roku 1962 syntetizoval psychoaktivní

látky psilocin a psilocybin8.
Baeocystin a norbaeocystin, monomethylovaný

a demethylovaný analog psilocybinu, byly prvně
objeveny v P. baeocystis9

Taxonomie a popis psychoaktivních hub
Nejpočetnější skupinu halucinogenních hub tvoří

rod lysohlávka (Psilocybe). Další rody obsahující
psychoaktivní látky jsou: kropenatec (Panaeolus),
vláknice (Inocybe), čepičatka (Conocybe), šupinovka
(Gymnopilus) a štítovka (Pluteus)4

Lysohlávky patří do říše hub (Fungi), oddělení
stopkovýtrusých (Basidiomycota), třídy stopkovýtru-
sých (Basidiomycetes), podtřídy rouškatých (Agari-
comycetidae), řádu lupenotvarých (Agaricales), čeledi
límcovkovitých (Strophariaceae) a rodu lysohlávka
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Abstract:
Mushrooms of the genus Psilocybe are spread worldwide in a large number of species. Their taxonomy is quite
difficult, for some subspecies can be found more other names known as variety. Mushrooms of the genus Psilocybe
contain four main psychoactive alkaloids, psilocybin, psilocin, baeocystin and norbaeocystin. The active compounds
display a very low acute toxicity and the fungi are not toxicologically very significant. Nevertheless, hallucinogenic
effects can activate hidden mental disorder by young people. In this paper we present an overview of the most
important mushrooms of the genus Psilocybe. Moreover, we present a biotransformation and metabolism of major
active ingredients, which has been subjected to psychopharmacological research as potential candidates for depres-
sion and anxiety treatments.
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DOPADY NELEGÁLNÍ VARNY
METAMFETAMINU NA LIDSKÉ ZDRAVÍ
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Klíčová slova:
pervitin, komunální hygiena, kontaminace, metamfetamin, legislativa

Abstrakt:
Odhalením varny metamfetaminu a zatčením pachatelů problém nekončí. Pro obyvatele okolních nemovitostí teprve
začíná. Kontaminace ovlivňuje jejich zdravotní stav i dlouhé roky po přerušení nelegální činnosti. Ve světě existují
hygienické limity a standardní postupy pro dekontaminace staveb i vybavení, v ČR se tímto problémem však nikdo
nezabývá. V souladu s platnou legislativou spadá do gesce Hygienické služby MZd jako hygiena komunální, avšak jak
hygienici, tak další odpovědné úřady zavírají před problémem oči. Dokumentace tohoto případu je připravena jako
precedens dokladující vliv varny na lidské zdraví.

Dne 19. dubna 2016 Celní správa MF ČR a Ná-
rodní protidrogová centrála SKPV PČR společnou
operací MASNA odhalily dva vietnamské výrobce
pervitinu přímo při samotném procesu varu. V prů-
běhu zákroku bylo zjištěno, že odhalená skupina rea-
lizovala výrobu metamfetaminu v délce cca 2 roky
s výsledným množstvím nejméně 100 kg čistého pro-
duktu. Dle informací Celní správy, zveřejněné na tis-
kové konferenci v květnu 2016, docházelo ke kam-
paňovité výrobě v kilogramových objemech urče-
nými pro Slovensko či Německo. Ve stejném objektu
byla již dříve v provozu rozsahem menší nelegální
laboratoř pro výrobu metamfetaminu. Samotná nele-
gální laboratoř byla umístěna v nádvorním přístavku
bývalé bourárny masa a uzenářství.
Technologie výroby byla oproti jiným varnám

„ekologická“. Kromě velmi dobře zvládnuté extrakční
kolony, ukončené ventilátorem a sadou filtrů, zde
byla i kondenzační nádoba výparů kyselin s jímací
nádobkou a přepadem do centrální kanalizační jímky.
Ta je svedena do prostoru bývalého hnojiště na za-
hradě, kde zasakuje do zemního tělesa zahrady s po-
stupným průsakem do místní vodoteče. Konstrukce
kondenzační nádoby vedla málem k nehodě, kdy asi-
stující hasič při vynášení kondenzační nádoby přes
varování specialisty přerušil řezem přívodní zahradní
hadice, které však místo vody obsahovaly koncentro-
vanou kyselinu chlorovodíkovou. Oblak chlorovo-

díku rychle naplnil vnitřní prostory, kde se nacházeli
příslušníci Celní správy a NPC. Jako jímací nádoba
chladiče sloužila plastová lodna na maso, která po na-
plnění kondenzovanou kyselinou přetékala na dlaž-
bu podlahy a odtékala do lokálního kanalizační-
ho svodu. S ohledem na spád podlahy se však v míst-
nosti vytvořila kaluž koncentrované kyseliny fosfo-
rečné asi 20 mm hluboká a 12 m2 v rozsahu. Tuto
kaluž bylo nutné před dalším postupem a úkony ne-
utralizovat.

Obr. 1
Filtr s kondenzační nádobou – všimněte si louže kys. fosforečné

na podlaze a koroze na plášti kondenzační nádoby
(foto VAKOS XT)
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Abstract:
Disclosure of the clandestine laboratory for preparing methamphetamine and arresting of perpetrators is not the end
of all problems – they just start for inhabitants of nearby buildings. Contamination affects their health even decades
after the end of illicit activities. A lot of states have health limits and standard procedures for decontamination of
former meth labs, but in the Czech Republic no authority is even interested. According to existing legislation Public
Health Authority of the Ministry of Health is responsible for, but hygienists as well as other responsible authorities
rather close their eyes. Presented case is well documented to demonstrate influence of meth prepare on human health.
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Abstrakt:
S problematikou asistovaných sebevražd se autorka seznámila při prověřování případu sebevraždy dvou mladých lidí,
dívky a chlapce, kteří se rozhodli ukončit své životy společně užitím smrtelné dávky Pentobarbitalu. Při zjišťování
okolností případu a zejména motivu jednání obou mladých lidí narazila na internetové stránky se suicidální tématikou.
Některé materiály – videa, články a další příspěvky – na autorku působily návodným dojmem. Jednalo se zejména
o příspěvky společností, které provozují tzv. „asistované sebevraždy“. V předložené práci chce autorka zasvětit čtenáře
do této problematiky z legislativního pohledu i z pohledu morálního. Čtenář bude mít možnost se seznámit s metodami
usmrcování při asistovaných sebevraždách a bude mu nastíněn krátký exkurz do toxikologických aspektů těchto metod.
Asistované sebevraždy jsou v některých zemích světa legální, v České republice je tomu naopak. Autorka konstatuje
zjištěná fakta a závěr své práce nechává záměrně otevřený, aby si morální úsudek učinil každý čtenář sám.

Memento mori
15. května roku 2014, na linku tísňového volání

oznámil ředitel hotelu Elephant v Praze 1, že z hote-
lového pokoje č. 626 již delší dobu nevycházejí zde
ubytovaní hosté, nereagují na klepání.
Po příjezdu Policie České republiky a Hasičského

záchranného sboru hl. m. Prahy na místo bylo pro-
vedeno opatření k násilnému otevření pokoje. V po-
koji byl posléze nalezen bez známek života mladý
muž a žena, oba oblečeni ležící na manželské posteli,
držící se za ruce. V zemřelých byli na základě na-
lezených dokladů zjištěni S.S., občanka SR a A.B.,
občan SRN. Přivolaný lékař konstatoval u obou exi-
tus, ke kterému mělo dojít před více než 24 hodina-
mi. Na místě policisté provedli ohledání místa činu,
při kterém zajistili větší množství neznámé práško-
vité hmoty, lékovky, digitální váhy a dále 2 černé
porcelánové hrnečky obsahující zbytkové množství
zaschlé bílé usazeniny. Všechny stopy byly zajištěny
a podrobeny odborným expertizám z oboru krimina-
listické chemie, daktyloskopie a toxikologie. Vrchní
komisař ve smyslu ust. § 115 odst. 1 tr. řádu nařídil
soudní pitvu obou zemřelých a dle ust. § 105 odst. 1
tr. řádu byl přibrán znalec z oboru zdravotnictví odv.
toxikologie. Jako bezprostřední příčina smrti u obou
poškozených soudní znalec stanovil akutní intoxika-
ci Pentobarbitalem, který byl v těle obou nalezen
v množství, jež několikanásobně překračovalo toxic-
kou dávku. V těle obou zemřelých bylo dále nalezeno
větší množství Metoclopramidu.
Cit. z toxikologického posudku: „Pentobarbital –

krátkodobě působící barbiturát se sedativním účin-

kem, užívaný při léčbě epilepsie, k předoperační se-
daci nebo při snižování nitrolebního tlaku při poško-
zení mozku. Pentobarbital působí na CNS a podle
množství požité látky způsobuje útlum dýchání
a srdeční činnosti. (terapeutická dávka látky v krvi
1-10 µg/ml, toxická 10-19 µg/ml, letální 15-25 µg/
/ml). V ČR není registrován žádný přípravek obsahu-
jící tuto látku. Metoclopramid – antiemetikum a pro-
kinetikum užívané ke tlumení zvracení, pocity nevol-
nosti a usnadnění průchodu potravy trávícím traktem.
(terapeutická dávka látky v krvi 0,05-0,15 µg/ml, to-
xická 0,2 µg/ml, letální 4,5 µg/ml)“.

Ze zajištěných stop pak byly významné právě
na místě činu nalezené černé hrnečky s obsahem za-
schlé bílé sedliny, neboť v této sedlině byl rovněž
identifikován Pentobarbital a Metoclopramid. Odbor-
ným zkoumáním z oboru kriminalistické daktylosko-
pie se podařilo zjistit vzájemnou shodu daktylosko-
pické stopy na jednom z hrnečků s otiskem prstu
poškozené S.S. Další kriminalisticky relevantní stopy
nebyly zkoumáním identifikovány.

Z provedeného prověřování bylo patrné, že třiad-
vacetiletá žena a jedenadvacetiletý muž spáchali
sebevraždu právě užitím Pentobarbitalu. Vzhledem
k tomu, že toxická dávka tohoto medikamentu vy-
volává zvracení, užili před aplikací per os lék k tlu-
mení zvracení – Metoclopramid. Samotný fakt, že
takto mladí lidé se rozhodli k tak fatálnímu kroku,
však vyvolával i u profesionálů smíšené pocity. Už
prvotní výjev rozhodně nevzbuzoval dojem náhlého
rozhodnutí vzít si život.
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Abstract:
Problematics of assisted suicides became familiar to author with investigation of the case of strange suicide which was
comitted by two young people, girl and boy, who decided to end their lives together using lethal dose of Pentobarbital.
When authore tried to find out circumstances and motive of this case, she discovered web pages with suicidal
thematics. Some of this materials – movies, articles and another contributions, have an effect like instruction how
to commit suicide well. There were contributions of companies to carry on "assisted suicides". In this article the author
wishes to provide information about problematics from the view both of law and moral. A reader has possibility to
become familiar with methods of assisted suicides and also with toxicologic aspects of this methods. Assisted suicides
are in some countries legal, in the Czech republic not.
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KRYPTOMĚNA BITCOIN
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Abstrakt:
Bitcoin je dnes nejznámější kryptoměnou, se kterou se dá platit i na území České republiky. Kryptoměny mají svá
specifika, přičemž jsou tato zcela odlišná od běžných národních měn, které známe. Rovněž si nemůžeme kryptoměnu
fyzicky přenášet v peněžence, ale využíváme zde specifické nástroje k uchovávání a platbě touto měnou. Z tohoto faktu
vyplývá i nutnost specifického přístupu orgánů činných v trestním řízení při zajišťování Bitcoinů.

Úvod
Bitcoin1) je v současné době nejznámější krypto-

měna2), která je navržena tak, aby ji nikdo nemohl
ovlivňovat. V rámci bitcoinové sítě nenaleznete žád-
nou centrální autoritu, která by vám pomohla v zaba-
vení Bitcoinů a příslušných peněženek. Jako zaklada-
tel je dosti často uváděn pseudonym Satoshi Naka-
moto3). Pravá totožnost zakladatele Bitcoinu nebyla
doposud odhalena. V minulosti bylo možné zaregis-
trovat pokusy o senzační odhalení pravé identity Sa-
toshi Nakamota, ale veškeré tyto aktivity se ukázaly
jako zcela liché. Název Bitcoin byl veřejně publiko-
ván v roce 2008. 3. ledna 2009 vznikl první blok
Bitcoin s 50 BTC4).
Na začátku Bitcoinu stála skupina nadšenců, která

se dobrovolně snažila o rozvoj bitcoinové sítě. Jejich
činnost spočívala ve vývoji platformy. Pokud měla
bitcoinová síť fungovat, musel se nastartovat systém
plateb. První platby mezi sebou uskutečňovali právě
nadšenci tohoto nového platebního prostředku.
Pokud hovoříme o Bitcoinu, pak je nutné si uvě-

domit, že se nejedná z technického hlediska o měnu,
ale spíše o bitcoinovou síť5). Jde o situaci, kdy jsou
počítačové systémy navzájem síťově propojeny v re-

žimu peer-to-peer6). Počítačové systémy se tedy ne-
připojují k centrálnímu bodu7). Hovoříme o tzv. „de-
centralizované síti“. Model peer-to-peer zná celá řada
policistů z případů spojených s ilegální distribucí
autorsky chráněných děl v rámci internetu. Jedná se
především o případy spojené s využíváním programu
DC++8), kdy tyto případy jsou již dnes spíše minu-
lostí. Samotná technologie peer-to-peer je však vy-
užitelná i jiným způsobem, což dokládá provoz bit-
coinové sítě.

Pokud prohlásíme, že vlastníme nějaké BTC, zna-
mená to, že je veřejně v bitcoinové síti sdílena infor-
mace o tom, že určitý digitální otisk je spojen s iden-
tifikovanou peněženkou, která opět existuje v síti.
Bitcoin tedy nemáte nikdy uložený ve vašem počítači,
ale tento se nachází v bitcoinové síti. Základní jed-
notkou je 1 BTC a nejmenší jednotkou je 1 Satoshi9).
Jednotka 1 Satoshi se rovná 0.00000001 BTC. Ko-
nečný počet Bitcoinů se pohybuje kolem hodnoty
21 milionů. Systém tím zamezuje dodatečnému vy-
dání dalších Bitcoinů, čímž by došlo k devalvaci této
měny. Rovněž je zaručeno, ža každý může utratit jen
ty Bitcoiny, které skutečně vlastní.
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1) Český právní řád nepostihuje problematiku virtuálních měn
2) Digitální měna, která je založena na kryptografii v rámci řetězení digitálních podpisů jednotlivých transakcí.
3) S největší pravděpodobností se jedná o skupinu osob.
4) Oficiální používané označení pro Bitcoin.
5) Případně můžeme hovořit o protokolu.
6) Peer-to-peer znamená rovný s rovným.
7) Centrálnímu serveru.
8) Jedná se o program Direct Connect.
9) Jméno je odvozeno od pseudonymu zakladatele BTC.
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Abstract:
Bitcoin seems to be the most famous cryptocurrency today. It is possible to use it as a type of payment also in the Czech
Republic. Every cryptocurrency has its own specific that makes them unique in comparison with national currencies.
The Bitcoin has to be carried and stored in a specific way, with use of special tools. In order to react to the
phenomenon, law enforcement agencies have to adapt their procedures.

33

Recenzovaný přehledový článek BULLETIN 3/2016



PRVNÍ ORGANIZOVANÁ SKUPINA
PRO EXPOZITURU NPC V HRADCI KRÁLOVÉ
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Obr. 1 Areál věznice Valdice Zdroj: www.vscr.cz
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Abstrakt:
Článek se zabývá rozkrytím trestné činnosti organizované skupiny a vývozu pervitinu do Německa a pašování pervitinu
do věznice ve Valdicích. Hlavní organizátoři trestné činnosti jak v Čechách, tak v Německu byli v době páchání trestné
činnosti ve výkonu trestu odnětí svobody. Závěrečná realizace probíhala i ve věznici ve Valdicích. Následné vyšetřování
probíhalo ve spolupráci s kolegy z Německa i na území Spolkové republiky Německo.

Expozitura Národní protidrogové centrály v Hradci
Králové vznikla v rámci reorganizace Národní proti-
drogové centrály v roce 2002. V prvních dvou letech
svého působení zpracovala expozitura Hradec Krá-
lové několik kauz, které si ve většině případů tzv.
„donesli“ kriminalisté ze svých dřívějších působišť.
V roce 2004 byl zahájen případ, s kterým se nesetká-
vají policisté „každý den“.

Oznámení o distribuci pervitinu přímo ve věznici
ve Valdicích bylo doručeno od jednoho z vězňů.
Krátce po zahájení úkonů trestního řízení jsme bě-
hem prověřování zjistili, že distribuce se netýká pou-

ze dodávek pervitinu do věznice, ale zejména vývozu
pervitinu do Německa. Desetičlenná organizovaná
skupina pachatelů pocházejících z Mostecka a Te-
plicka, vedená dvěma kamarády Karlem P. a Marti-
nem V., v té době odsouzenými za vraždu a odpy-
kávající si trest odnětí svobody ve výši 18 let, resp.
17 let ve věznici Valdice, zobchodovala v období let
2004 a 2005, v průběhu necelých 11 měsíců, nejméně
6,7 kg pervitinu. Toto množství z větší části tato sku-
pina vyvezla do Německa a část pervitinu propašo-
vala k další distribuci do věznice Valdice, kde pervitin
fungoval jako „platidlo“ mezi vězni.
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pervitinu, který telefonicky domlouval nákupy s Mar-
tinem V., byl tou dobou také, stejně jako Martin
V. a Karel P., ve výkonu trestu odnětí svobody
a za sebe posílal na schůzky s českými pašeráky další
osoby.
Závěrečné realizace této akce se zúčastnila většina

policistů Národní protidrogové centrály a to bezpro-
středně druhý den po slavnostním „Dnu brigády“.
Jedná se o významný svátek, kterým si příslušníci
Národní protidrogové centrály každoročně připomí-
nají den založení této jednotky. „Nadšení“ lidí, že
brzy ráno musí být všichni připraveni do „akce“ a ne-
mohou si tak užít všech požitků této slávy, neznalo
mezí. Nasazení elitního Útvaru rychlého nasazení
při zákroku a následném zadržení pachatelů potvrdi-
lo i nalezení dvou střelných zbraní u podezřelých
Marcela P. a Vladimíra L.
V rámci realizace byli zadrženi všichni podezřelí

a provedeny domovní prohlídky a prohlídky jiných
prostor, včetně cely a dalších prostor věznice Valdice.
Jednalo se o prostory věznice, kam mohli mít přístup
Karel P. a Martin V.. Následným vyšetřováním se
zajistilo dostatek procesních důkazů k prokázání dro-
gové trestné činnosti organizované skupiny těchto pa-
chatelů, včetně výslechů odběratelů pervitinu v Ně-
mecku.
Nepodařil se pouze dohledat další článek mezi od-

souzenými Karlem P., Martinem V. a uživateli pervi-
tinu z řad vězňů. „Tito pánové“ totiž ve věznici per-

vitin sami neprodávali, ale měli na distribuci „svoje
lidi“. Zde už nepomohla žádná technika. Zjištění
a usvědčení dalších pachatelů záviselo na výpovědích
svědků, tedy odběratelů pervitinu mezi vězni. A tady
je na místě říci, že snad nikde jinde, než ve věznici,
platí pravidlo „mlčeti zlato“.
Pro nás všechny byl tento „fal“ takovým odrazo-

vým můstkem do světa prostorových odposlechů,
přeshraničního sledování, předstíraných převodů,
právních pomocí, finančního šetření a další opera-
tivních prostředků, které policie může využít v boji
proti organizovanému obchodu s drogami. A pro mě
samotného případ, na kterém jsem se vše naučil, pro-
tože na expozituře „drogovky“ jsem nebyl ani měsíc,
když mi tento spis byl přidělen k vyšetřování.
Ppostupem času jsme zrealizovali další a další

organizované skupiny a jednotlivce, kteří zde popiso-
vanou partu svojí trestnou činností předčili. A to jak
v množství zobchodované nebo vyrobené drogy, tak
i v délce a rozsahu páchání trestné činnosti. Ale
přesto jsou chvíle, kdy rádi zavzpomínáme na tento
případ, s jakým nadšením a lehkou nevědomostí jsme
řešili situace, které nakonec vedly k rozsudku a tre-
stům v rozmezí 5 až 14 let odnětí svobody a pro-
padnutí zajištěných finančních hotovostí. A to se psal
rok 2006, kdy se zajišťováním výnosů z trestné čin-
nosti se nevalně zabývala finanční policie a kdy viet-
namská komunita prodávala pouze padělky známých
značek.

pplk. Ing. Pavel Capek, email: omp@nopdc.cz
Policejní prezidium ČR, poštovní schránka 62/NPC, 170 89 Praha 7
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Abstract:
The article deals with analyzis of organized crime groups and exports to Germany and smuggling methamphetamine
inside the prison of Valdice. The main organizers of the crime, both in the Czech Republic and Germany, were in
detention at the time of committing crimes. Final execution also took place at the prison in Valdice. Subsequent
investigations were conducted in cooperation with colleagues from Germany and the territory of the Federal Republic
of Germany.
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Abstrakt:
Tato studie shrnuje hlavní výsledky analýzy kvantitativních dat, která byla nasbírána v průběhu ročního provozu
projektu „Revolution train“. Z celkového počtu 6410 respondentů bylo zpracováno 2555 dětí a mladistvých. Pro-
střednictvím dotazníku byly zúčastněným pokládány otázky týkající se zkušenosti s psychoaktivními drogami a subjek-
tivně pociťované efektivity programu primární prevence.
„Revolution Train“ je unikátní nástrojem, který rozšiřuje dosavadní přístupy a metody primární protidrogové prevence
pro děti a mládež ve věku 10 – 17 let.

Cíl výzkumu

Projekt „Revolution train“ poskytuje interaktivní
program primární prevence, který je určený žákům
druhého stupně ZŠ, SŠ, rodinám s dětmi, firmám
i široké veřejnosti. Cílem projektu je realizace efek-
tivní prevence, která umožňuje u dětí a mladistvých

předejít rizikovému chování, případně formy riziko-
vého chování oddálit do pozdějšího vývojového ob-
dobí.

V oblasti primární prevence je rovněž velice dů-
ležité budování účinné spolupráce provozovatelů pro-
gramů primární prevence s celostátními institucemi,
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Abstract:
This study summarizes general findings of analysis of quantitative data. Data were collected during the annual activity
of the “Revolution train”. A group of 2555 children and adolescents were processed from a total 6410 respondents.
Participants were asked about various psychoactive drug experience and subjectively perceived effectiveness of pri-
mary prevention programin questionnaire.The „Revolution Train“ is unique concept that extends existing approaches
and methods of primary prevention for children and youth aged 10 to 17 years.
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NA 44. EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ KONFERENCI

INTERPOLU V PRAZE
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Abstrakt:
Ve dnech 18. – 20. května 2016 se v prostorách Kongresového centra Praha uskutečnila Evropská regionální
konference Mezinárodní organizace kriminální policie Interpol. Policie České republiky na konferenci představila
svojí v historii první a unikátní mezinárodní kriminalistickou sbírku Relief, která je založena na automatizovaném
porovnávání mechanoskopických stop na povrchu lisovaných zásilek drog a kovových částech lisů, systému logo
a unifikaci profilací drog.

Generální tajemník Interpolu pan Jürgen Stock vysoce ocenil projekt Reliéf z hlediska jeho možného využití v boji
proti celosvětovému narkoterorismu. Mezinárodní zájem o tuto iniciativu byl oficiálně potvrzen při hlasování zástupců
47 účastnických zemí, kteří ve svém hlasování na 44. Evropské regionální konferenci Interpolu v Praze jednomyslně
podpořili projekt Reliéf jako jeden z možných nástrojů mezinárodní policejní spolupráce. Dalším důležitým krokem pro
zavedení celosvětové kriminalistické sbírky pod gesci Interpolu bude konání expertních setkání, školení příslušných
pracovníků, jakož i samotná motivace členských států ke zvýšení jejich iniciativy a aktivního zapojení do mezinárodní
policejní spolupráce.

Česká republika byla poprvé ve své historii
pověřena uspořádáním Evropské regionální konfe-
rence Mezinárodní organizace kriminální policie
Interpol. Na této události, která se konala ve dnech

18. – 20. května 2016 v prostorách Kongre-
sového centra Praha, byla Policií České repub-
liky představena unikátní kriminalistická sbírka
Relief.

Obr. 1 – 44. Evropská regionální konference Interpolu v Kongresovém centru Praha
Zdroj: autor
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expertů celého světa zjišťováno. Za použití nové me-
tody lze dokumentovat na mikroreliéfech povrchu ta-
blet a raznic tabletovacích strojů i znaky individuální.
Projekt Reliéf prezentoval na 44. Evropské regio-

nální konferenci Interpolu v Praze svoje možnosti
a využití v rámci nabízené mezinárodní policejní
spolupráce. Přidaná hodnota a samotná využitelnost
databáze je přímo úměrná množství sdílených dat.
Z tohoto důvodu je zájem evropských členských států
Interpolu velkým příslibem pro další rozvoj této uni-

kátní databáze. Podaří-li se rovněž uskutečnit předání
této databáze do struktury samotného Interpolu, lze
očekávat signifikantní zvýšení využívání této data-
báze na globální úrovni.
Pracovní tým Relief bude i nadále intenzivně pra-

covat na rozvoji projektu, který Policii České repu-
bliky jakož i samotné zemi velmi zvyšuje kredit
na mezinárodní scéně. Nejbližší akcí týmu Relief
bude organizace globální konference k projektu,
na kterou byli pozváni zástupci z téměř 50 zemí světa.

Obr. 3 – Generální tajemník Interpolu pan Jürgen Stock s autorem projektu Reliéf
Zdroj: autor

Generální tajemník Interpolu pan Jürgen Stock byl
se svojí delegací v Praze velice mile překvapen, když
zjistil, že Česká republika nabízí novou kriminalistic-

kou sbírku k celosvětové aplikaci zcela zdarma. Myš-
lence projektu Reliéf předpověděl velkou budoucnost
a vyslovil další podporu jejímu rozvoji.

Autor projektu Reliéf: pplk. Mgr. Vladimír Táborský, email: pp.oksk.taborsky@pcr.cz Policejní prezidium
České republiky, odd. koncepce a strategické koordinace, Strojnická 27, 170 89 Praha 7

Key words:
INTERPOL; Relief; international database; mechanicscopy; logo system; drug chemical profiling

Abstract:
The 44th INTERPOL European Regional Conference took part in Prague, Czech Republic, during the period of May
18th – 20th, 2016. This conference took place at the Prague Congress Centre. At this event the Police of the Czech
Republic presented the first and unique International Database of Drug Seizures RELIEF that enable automated
comparison of toolmarks/pressprints on the surface of pressed drugs and metal plates of pressing gadgets, logo system
and unification of drugs chemical profiling. INTERPOL Secretary General Mr. Jürgen Stock acknowledged Project
RELIEF in terms of its significant potential in the global fight against drug trafficking and narcoterrorism. At the same
time delegates from 47 countries officially supported the Database RELIEF to be one of police tools within interna-
tional police cooperation. Next important step for the official recognition of the Organization will be organizing
working meetings, trainings of experts and increase motivation of member countries with a view to their further
involvement in this initiative.
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Klíčová slova:
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Abstrakt:
Publikace předkládá popis slovní zásoby osob, které užívají, vyrábějí a distribuují návykové látky, a to na základě
dlouhodobého dotazníkového šetření právě mezi těmito osobami včetně těch ve výkonu trestu. Hlavní část publikace
tak tvoří abecedně řazený slovník více než 500 takto získaných výrazů a popis celého výzkumu a jeho výsledků. Sběr
jazykového materiálu byl přitom zaměřen nejen na popis slovní zásoby týkající se zneužívání drog obecně, ale skutečně
také na slovní zásobu popisující jejich výrobu – v tomto případě zejména výrobu pervitinu. Publikace se zároveň
dotýká i funkce a důvodu užívání právě těchto výrazů – zejména toho, zda jejich uživatelé usilují o utajení toho, o čem
hovoří. V souvislosti s tím pak velmi okrajově zpracovává také otázku, zda a jak moc porozumí těmto výrazům běžná
veřejnost. Účelem této práce není hodnotit slovní zásobu drogové subkultury v České republice ani tuto subkulturu
jako takovou, ale popsat vyjadřování jejích příslušníků a poskytnout tak v rámci možností ucelený pohled na speci-
fickou slovní zásobu těchto osob.

Mluva uživatelů a výrobců drog
Jak mezi sebou hovoří uživatelé návykových látek

a proč? Co sledují užíváním konkrétních výrazů? Jak
bohatý je jejich slovník, čím je motivovaný a jakou
má funkci? To jsou otázky, na něž hledají odpovědi
autorky předkládané publikace. Její součástí je jednak
uvedení do problematiky drogové scény v České re-
publice, jednak představení toho, jak mezi sebou uži-
vatelé a výrobci návykových látek komunikují a zda
jsou způsoby jejich komunikace motivovány i jinými
funkcemi, než je „pouhé“ dorozumění se.
Autorky závěry obsažené v předkládané publikaci

stavějí na výsledcích dotazníkového šetření, které
probíhalo 18 měsíců a jehož se zúčastnilo celkem
280 dotazovaných. Těmi byli klienti deseti K-center
z různých krajů České republiky, pacienti dvou psy-
chiatrických léčeben zaměřených na drogové závis-
losti a také osoby ve výkonu trestu1). K výslednému
vyhodnocení posloužilo z původních 280 dotazníků
celkem 200, které vyplnily osoby z různých krajů
ČR, různé výše vzdělání a s různě dlouhou dobou,
po kterou se pohybují v drogové subkultuře. Výsled-
kem je tradičně sestavený abecedně řazený slovník,
který obsahuje 532 výrazů souvisejících s užíváním
a zneužíváním návykových látek.
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1) Jedna z autorek – Lucie Radková – je také autorkou podobně strukturované publikace zaměřené na popis mluvy osob ve výkonu
trestu. Viz Radková, L. Jak se mluví za zdmi českých věznic. Ostravská univerzita. Ostrava 2012.



„V práci sledujeme dva základní cíle. Jednak
chceme našim čtenářům (lingvistům, adiktologům,
ale i zájemcům o tuto problematiku, kteří nemají ling-
vistické vzdělání) nabídnout originální, autentický,
aktuální a v rámci možností úplný, dosud nepubliko-
vaný jazykový materiál z pojednávané oblasti, jednak
se pokoušíme zjistit, zda příslušníci drogové subkul-
tury usilují o zastření smyslu sdělovaného obsahu.
Kromě toho chceme naznačit vývoj drogové situace
v naší zemi a přiblížit motivaci některých specifických
výrazů, především těch, které souvisí se samotnou
výrobou pervitinu.“ (Radková, Rausová, 2015, s. 7)2).
Autorky se tedy nechtějí věnovat jen prostému po-

pisu slovní zásoby osob, které zneužívají, vyrábějí
a distribuují návykové látky, i když to je nepochybně
hlavním tématem této jejich práce, ale zároveň ale-
spoň okrajově zpracovávají i další možné problémy,
které s komunikací uvnitř drogové subkultury souvi-
sejí – jedním z nich je již zmíněná potenciální snaha
znesnadnit či úplně znemožnit komukoli mimo tuto
subkulturu porozumění jejich komunikaci (jak au-
torky parafrázují nejčastější odpověď respondentů:

těch, kterým do toho nic není). Závěry průzkumu
naznačují, že snaha o utajení obsahu komunikace se
zvyšuje úměrně k délce pohybu respondenta v pro-
středí zneužívání, výroby a distribuce drog (podrobný
popis průzkumu, jeho vyhodnocení a výsledky viz
kapitola 6 – Funkce mluvy uživatelů, distributorů
a výrobců drog). S tím souvisí také další oblast, kte-
rou autorky statisticky zpracovávaly, a to je porozu-
mění mluvě zneuživatelů, výrobců a distributorů drog
ze strany běžné veřejnosti – tedy takové, která s po-
hybem uvnitř drogové subkultury nemá zkušenosti
a nemá na tuto skupinu žádné přímé vazby3).

Lze předpokládat, že většina výrazů bude odborní-
kům pohybujícím se v oblasti zneužívání drog prav-
děpodobně známá, nicméně i přesto může i jim tato
publikace nabídnout především ucelený materiál ob-
sahující nejen slovní zásobu osob, s nimiž tito od-
borníci přicházejí denně do styku, ale naznačit také
některé tendence v užívání popsaného výraziva, je-
jichž sledování hlubší zkoumání možná bude před-
mětem dalšího zkoumání nejen u jazykovědců.

PhDr. Lucie Radková, Ph.D., Mgr. Jana Rausová – Mluva uživatelů a výrobců drog, Ostravská univerzita,
Ostrava 2015
Mgr. Jana Přikrylová, email: prikrylovaj@email.cz
Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Key words:
drugs; addictive substances; drug users; drug production; dictionary

Abstract:
The publication presents brief description of a lexicon of drug users, producers and distributors which was retrieved
during a long-term survey. The main part of the publication is constituted by alphabetical dictionary of more than 500
words and description of the survey and its outcomes. The excerption of described lexicon was focused not only to the
description of the lexicon related to drug using in general but also to lexicon concerning the drug production – in this
case methamphetamine production. The publication also determines the reason of using specific words, especially if
their users pursue the secrecy of their conversations. A question is how much public understands this lexicon. The
intention of this text is not any evaluation of the drug subculture lexicon in the Czech Republic orthe subculture in
whole but to describe the lexicon of its members and to give compact view on specific lexicon of these persons.
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2) Jak autorky v publikaci uvádějí, při popisu slovní zásoby týkající se výroby omamných látek se zaměřily zejména na tu, která
odkazuje k výrobě pervitinu – podle autorek a jejích zdrojů patrně nejčastěji zneužívané nelegální látce, respektive jednou z nejčastěji
zneužívaných. Vzhledem k závažnosti problému autorky považovaly za příhodné zdůraznit, že jejich projekt v žádném případě nemá
sloužit jako návod k výrobě této nebo jiné nelegální drogy.

1) Jak ovšem autorky samy upozorňují, u výsledků tohoto průzkumu nelze zaručit reprezentativitu – odpovídalo 100 osob několika
věkových kategorií pouze v Ostravě, vyjádřit se měly k 20 náhodně vybraným výrazům. Většina těchto výrazů byla respondentům
nesrozumitelná.



www.future-forces-forum.org

 12. ročník mezinárodního bezpečnostního 
veletrhu 

 200+ vystavovatelů
 Statické i dynamické ukázky 
 Účast mezinárodních organizací, vlády, 

bezpečnostních složek, průmyslu, vědy 
a výzkumu, předních představitelů 
v oblasti obrany a bezpečnosti

 Strategická a komplexní ochrana proti 
zbraním hromadného ničení (OPZHN) 

 Neutralizace ZHN, protiraketová obrana, 
kybernetická obrana 

 Civilní a vojenská spolupráce v OPZHN, 
systémy včasného varování a hlášení

 Věda a výzkum, ZHN - zdravotnická 
protiopatření, ochrana zdraví ozbrojených 
složek 

 Budoucí hrozby, výzvy a příležitosti 
v oblasti pokročilých robotických systémů 

 Robotické roje a autonomní systémy 
- výzkum, vývoj a (budoucí) použití 

 Modelování a simulace inteligentních 
systémů, umělé inteligence, zajištění 
bezpečnosti při jejich používání, dopady 
na společnost

 Voják budoucnosti: Současné i plánované 
projekty a zkušenosti z používání 

 Zbraňové systémy, optika, senzory, 
maskování

 Schopnost přežití: připravenost vojáka, 
jeho ochrana a odolnost 

 Mobilita, komunikační prostředky (C4I), 
napájení a konektory 

 Civilní a vojenská spolupráce v kontextu 
OPZHN, modelování a simulace

 Hrozby ZHN - terorismus, kybernetická 
bezpečnost kritické infrastruktury, toxické 
průmyslové materiály, podpora vojsk 
(CBRN Reach Back) 

 Použití robotů, dronů, nové projekty vědy 
a výzkumu v oblasti OPZHN

 Národní a mezinárodní pohled na budoucí 
rozvoj logistiky a souvisejících technologií 

 Série logistických cvičení “Capable 
Logistician”

 Informace o probíhajících a budoucích 
projektech, akvizičních plánech, možnostech 
využití nejnovějších technologií, materiálů 
a řešení

 Spolupráce s průmyslem

 Klíčové geografi cké informace určené pro 
bezpečnostní síly a organizace 

 Geografi cká podpora národní obrany 
a krizového řízení 

 Moderní trendy v hydrologické 
a meteorologické podpoře ozbrojených 
sil a státní správy 

 Budoucí výzvy a příležitosti v oblasti Globálních 
navigačních satelitních systémů (GNSS)

 Zdravotnická opatření v oblasti OPZHN - 
inovativní přístupy v oborech toxikologie, 
farmacie, radiologie a dalších

 Polní medicína - pokročilá první pomoc, 
techniky resuscitace, technické 
a materiálové zabezpečení, robotika 

 Věda a výzkum v oblasti zdravotnické 
podpory, mobilní laboratorní technika 
a vyhodnocování 

 Kybernetické hrozby a trendy 
 Hybridní války 
 Ochrana kritické informační infrastruktury 
 Krizový management 
 Bezpečnost cloudu
 Kybernetická bezpečnost a obchodní 

příležitosti

ARMÁDA – POLICIE – IZS – VĚDA A VÝZKUM – PRŮMYSL
Dlouhodobý projekt na podporu zájmů českého průmyslu, orgánů státní správy, vědy,

výzkumu a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti.

Projekt je organizován za podpory a úzké 
spolupráce s Ministerstvem vnitra ČR.

Vážení čtenáři Bulletinu NPC,

obracíme se na vás s žádostí o pomoc, protože bychom rádi zkvalitnili a zatraktivnili náš 
časopis, který 4x ročně připravujeme. Skalní čtenáři již postřehli mnohé změny, kterými 
za poslední období prošel, ale nadále se chceme věnovat zkvalitňování, zejména obsaho-
vé náplně. Z tohoto důvodu jsme pro vás připravili jednoduchý anonymní dotazník, jehož 
náhled vidíte na stránce. 

Samotný dotazník je přístupný na internetových stránkách Národní 
protidrogové centrály SKPV PČR (v jakémkoliv vyhledavači k dispo-
zici po zadání národní protidrogová centrála).

Dotazník k vašim postřehům a připomínkám bude přístupný 
do 10. října 2016. 

Jeho vyplněním nám velmi pomůžete v dalším směřování časopisu. Vaše odpovědi a při-
pomínky zohledníme v následujících vydáních. Výsledky dotazníku zveřejníme v Bulleti-
nu č. 04/2016, které vyjde v listopadu tohoto roku.
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První organizovaná skupina 

pro expozituru NPC v Hradci Králové

Lysohlávky – halucinogenní houby Kryptoměna Bitcoin Never more – asistované sebevraždy

Dopady nelegální varny 
metamfetaminu na lidské zdraví 

a životní prostředí

KNIHOVNIČKA

Projekt „RELIÉF“ 
na 44. Evropské 
regionální 
konferenci Interpolu 
v Praze
 

Projekt „Revolution train“ 

poskytuje interaktivní program 

primární prevence, který je 

určený žákům druhého stupně 

ZŠ, SŠ, rodinám s dětmi, fi rmám 

i široké veřejnosti.
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