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V našem minulém příspěvku jsme se ve všeobecnosti zmínili o některých aspektech 
důležitých z hlediska zkoumání a detekce omamných látek. Přislíbili jsme, že se k da
nému tématu ještě vrátíme a uvedeme již konkrétní směry, kterými se zjišťování , de
tekce a ana lýza omamných látek ubírá. V dnešním příspěvku tedy přinášíme některé 
další, konkrétnější myšlenky, které se problematiky dotýkají a směřují k jejímu řešení. 

Každá proměna, která se týká v současné době našeho státu, s sebou přináší nejen 
klady , ale i zápory . Všechny demokratické změny přinášejí možnosti cestování do 
všech koutú světa. Tato liberalizace pohybu osob je jen vítaná. Je však třeba počítat 
i s tím, že cestovat nebudou jen turisté s úmyslem prohlédnout si památky a poznat 
kulturní bohatství dosud nepoznaných zemí. S rozvojem cestování je spojena i stinná 
stránka, která se, bohužel, dotýká nás všech. Problém spočívá v tom , že se množí pří
pady nezákonného dovozu, vývozu a převozu omamných látek. Problém omamných 
látek není z celosvětového pohledu problémem novým , ale pro teritorium našeho státu 
se stává problémem novým a neznámým. Problémem, na který není připravena naše 
společnost ve všeobecnosti ani její konkrétní orgány, tvořící státní mechanismus státu: 
soudy, prokuratura, policie, zdravotnické organizace, případně celní služba apod . 

Geografická poloha našeho státu přímo nabízí mezinárodním zločineckým organiza
cím , aby našeho území využívaly k nezákonnému obchodu s omamnými látkami . 
V současné době už není ojedinělé zadržení pachatelů , jednotlivců i celých skupin, kte
ří na území ČSFR dovezli větší množství tzv. tvrdých drog , zejména pak heroinu. 
K pašování přitom pachatelé využívají velmi rafinované úkryty , které , bohužel, vzhle
dem ke stavu a množství technických prostředků využívaných našimi celními a bezpeč
nostními službami , jsou velmi těžko zjistitelné a odhalitelné. 

Jedná se například o pašování omamných látek v trávícím ústrojí nebo jiných tělních 
dutinách, v obalech drogistického, potravinářského a dalšího zboží. Jsou zjištěny i pří
pady , kdy omamná látka byla slisovaná jako příměs do obalu. kufru . Pašování omam
ných látek bylo zjištěno v mezinárodní kamiónové i v osobní dopravě a také v tělních 
dutinách i na těle . 
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Je jen nasnadě , že nezkušenost pracovníků bezpečnostních složek , slabé technické 
vybavení a další zápory zděděné z minulých let napomáhají cizím i našim pašerákům 
k pašování omamných látek na území ČSFR. 

Tyto látky nejsou vzhledem ke svému složení a konstituci nezjistitelné . K jejich zjiš
tění je však zapotřebí velmi vyspělých, ověřených a přesných diagnostických detekč
ních přístrojů . Proto považujeme za prvořadé a nezbytné vytvoření technických mož
ností k vyhledávání úkrytů, ve kterých jsou drogy pašovány. Technická vybavenost by 
měla být na stejně vysoké technické úrovni , jako je tomu u našich sousedů . Tuto potře
bu potvrzuje například fakt, jak vyplývá ze závěrečných zpráv Spolkového ministerstva 
vnitra SRN , že až 53 procent všech zakázaných drog se dostalo na jejich území přes 
ČSFR, která le tranzitní větví tzv. balkánské trasy- balkánské spojky. 

Na území CSFR se používá ke zjišťování- detekci drog prakticky v 87 % případů 
tzv. narkopsů- drogových psů . Pravdou zůstává , že tito psi jsou nejúčinnějšími pomoc
níky při odhalování úkrytů omamných látek . Jejich příprava je náročná a nákladná . 
Přitom je jejich počet omezený a není možné, aby pokryli svojí prací celou potřebnou 
pracovní dobu příslušníků celní a pasové služby. Možnost výkonu jejich služby je ome
zena i časem, po který jsou schopni plného nasazení a který se pohybuje v průměru 
od 20 do 30 minut na jednoho psa . 

Uplatňování rentgenových přístrojů pro vyhledávání a detekci omamných látek na
ráží na právní, zdravotní a etické překážky . Opíráme se přitom o stanovisko GP ČSFR 
a souhlasné stanovisko NS ČSFR , NS ČR a GP ČR. Podle tohoto stanoviska je plně 
akceptovatelné použití rtg. při vyšetření v případě podezření z této trestné činnosti 
v souladu s podmínkami§ 114, odst. 2 Trestního řádu. Toto ustanovení tr. řádu ukládá 
každé osobě, u které vyvstala potřeba vykonat zkoušku krve nebo jiný "obdobný 
úkon" , povinnost strpět , aby takové osobě lékař nebo jiný zdravotnický pracovník ode
bral krev nebo u ní vykonal jiný potřebný úkon, když tento úkon nebude spojen s ne
bezpečím ohrožujícím zdraví takové osoby. 

Zákonodárce stanovuje pro použití uvedeného odstavce§ 114 jen tyto podmínky: 
- takový úkon může vykonat jen lékař nebo jiný odborný zdravotnický pracovník 

(rentgenologa nevyjímaje); 
- vyšetření není možné vykonat , pokud by bylo spojeno s nebezpečím pro zdraví vy

šetřované osoby, například proto, že tato osoba byla v minulosti (6 měs.) opakovaně 
vyšetřovaná a celkové ozáření při rentgenologickém vyšetření by pi'·ekroči lo přípust
nou normu. 
Z tohoto vyplývá, že vyšetření rentgenem za účelem zjištění cizích předmětů v těle 

by v případě, kdy by byla porušena jedna z těchto podmínek, bez souhlasu lékaře nebo 
proti jeho vůli bylo vážným porušením zákona. Je možné v takovém případě uvažovat 
nad využitím jiných prostředků k vyšetření, například ultrazvuku . 

Do budoucna je však třeba počítat s tím, že nám tyto známé prostředky nemohou 
pomoci v celém rozsahu . Proto je třeba získávat informace o technických prostředcích 
využívaných v zahraničí a užívat těch , které by ve spojení s jinými prostředky pomohly 
ke zkvalitnění práce celní a pasové služby i ostatních bezpečnostních služeb. Jde pře
devším o spojení technických metod, fyzikálních, optických a rentgenologických zaří
zení, speciálně cvičených psů apod. 

Čtenáře bychom na tomto místě rádi seznámili s některými známými technickými 
prostředky a metodami používanými nebo vyvíjenými v zahraničí. Informace jsou 
z roku 1989. Novější informace sdělíme, jakmile budou zpracovány. 

Mobilni hmotový spektrometr "MM 1" 
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Tento přístroj se používá všude tam, kde není možné využívat zabudované detekční 
přístroje . Přístroj je zabudován do mikrobusu. Pracuje plně automaticky . Je napojen 
na speciáln í lehce přenosnou sondu , kterou se samotná detekce provádí. Provoz pří
stroje zajišťují akumulátory , pomocí nichž je přístroj schopen pracovat po dobu 6 -
8 hodin . 

Mobilní hmotový spektrometr je naprogramovaný na prokazování heroinu, kokainu 
a produktů cannabisu , případně jiných zdraví škodlivých látek . 

Tohoto přístroje je možné využívat i k odhalování výbušnin. Zkoušky ukázaly , že 
zařízení je schopné velmi rychle a spolehlivě analyzovat i nepatrná množství omam
ných látek . 

Podobného přístroje využívají i celní orgány například Kanady. Tam tento přístroj 
pracuje na základě metody plynové chromatografické analýzy . Mobilní hmotový spek
trometr mají ještě rozš ířený o obohacovací systém pro plyny, které drogy uvolňují , 
shromažďují je po určitou dobu. Takto obohacené je následně zhustí a drogu diagnos
tikuje . 

Rentgenová technika pro kontrolu leteckých zásilek 
Rentgenových metod se nejvíce využívá při zjišťování úkrytů omamných látek v le

tecké přepravě zavazadel. Pracuje na stejném technickém základě jako každý jiný rent
genový přístroj. Jeho originálnost spočívá v čid le , které má schopnost rozlišovat omam
né látky a akusticky skutečnost jejich zjištění v zavazadle signalizuje . 
Úspěšnost práce tohoto přístroj a je asi 80 %. 

Sonografická detekce drog pašovaných v těle 
Již jsme se zmínili o problematice využívání rentgenu při ~jišťování omamných látek 

v tě l e podezřelých osob u nás . V SRN existuje stejná situace a stej ná ochrana integrity 
osobnosti . Proto pracovníci BKA (vědecký ústav pracující v oblasti ochrany a bezpeč
nosti SRN) při stoupila společně s vysokou školou v Cáchách k vývoji sonografického 
přístroj e, který by byl schopen detekčně analyzovat drogy nebo jiné předměty v těle 
podezřelého pomocí ultrazvuku . Výzkum byl úspěšný a při pokusech se podařilo zj istit 
atrapy drog v zažívacím traktu psů. 

Detekce dutých míst pomocí mikrovln 
V SRN se už delší dobu odborníci zaobírají výzkumem detekce dutých prostor 

a změn těsnosti materiálu. Tato detekce je založena na tzv. Dopplerově efektu , který 
spočívá v průchodnosti mikrovln materiálem. Tento přístroj je známy pod označením 
,. AM ll ". Je schopný u rovných , nekovových předmětů zjistit a akusticky signalizovat 
průchodnost materiálu . Označí tedy nejen dutý prostor, případně změnu homogenity 
za pomoci změn v reflexivním chování mikrovlnného záření. 

Výzkum a využití jiných přístrojů 
- Mobilní pásový (dopravníkový) rentgen; 
- přístroje jaderné-magnetické rezonance ; 
- hmotová spektrometrie pohybu iontů; 
- plynová chromatografie ; 
- technologie zpětného rozptylu Gama paprsků . 

K nejnovějším přístrojům patří také piezoelektrický plynový detektor nesoucí ozna
čení PZ- 105 , patentovaný a vyráběný v USA. Pracuje na principu membrán , které 
jsou schopny předběžně identifikovat omamné látky spolehlivěji , než speciálně cvičení 
psi . Tohoto přístroje se využívá nejen na hraničních přechodech , ale používají ho 
i protinarkotické skupiny. Známe ho pod obchodním názvem GASPHASE. 
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Ve Velké Británii se výzkum a využití technických přístrojů zaměřuje hlavně na : 
- Možnosti testování moči k odhalování omamných látek , které jsou pašovány v těl

ních dutinách trávicího ústrojí. Testování se provádí přenosným kufříkovým zaříze
ním , které zaznamenává i výsledek testu; 

-odhalování úkrytů drog v nádobách s kapalinami - palivové nádrže, kanystry , ole
jové vany apod.- pomocí ultrazvuku; 

-respektive průchodností mikrovln prostředím; 
-využití mobilních rentgenových přístrojů, jejichž detekce ne ní založena jen na pro-

svícení prosto ru, ale i na poskytnutí dalších potřebných informací o materiálu, který 
prosvěcují ; 

-využívání tzv. větrného tunelu , který pracuje na bázi vyhodnocování zachycených 
výparů acetonu, kyseliny octové a etanolu, jež vylučuje kokain , resp . heroin . 

Technické prostředky používané v ČSFR k vyhledávání, zjišťování, detekci 
a analýze omamných látek 
V současné době , jak jsme se již zmínili , se používá jen speciálně vycvičený pes , 

i když jeho použití, jak jsme už uvedli , je omezené. Jeho využívání má i další negativa . 
Velmi významný je však jeho psychicko-preventivní vliv . Citlivost čichového orgánu 
psa je značně vysoká a je porovnatelná s citlivostí hmotnostní spektrometrie. Využití 
této analytické metody v ,.mobilním" provedení nenašlo u nás uplatnění vzhledem 
k značné finanční náročnosti , ale hlavně v těžkopádnosti aplikace. Také technická ne
dokonalost. která nezaručuje stoprocentní účinnost, je příčinou toho , že se u nás dnes 
tato metoda prakticky nevyužívá . 

V současnosti narážíme na mnohem prozaičtější problémy na hraničních přecho
dech a celnicích i při zkoumání už nalezených omamných látek . Většinou u nás praktic
ky odhalíme omamné látky spíše taktickým postupem než využitím technických pro
středků. Velkým problémem se jeví orientační zkoumání na místě nálezu proto, aby 
bylo možné operativně reagovat na vzniklou situaci. 

K tomuto účelu byl u nás vyvinut technický prostředek nazývaný D- TEST. Jedná 
se o vylučovací metodu , spočívající v soustavě kapkových reakcí , která umožňuje 
orientaci v základních druzích omamných látek . 

Praxe potvrdila malou specifičnost vybraných kapkových reakcí a značně rychlé !. tár
nutí používaných činidel. Problém je řešitelný náhradou uvedené soupravy kvalitnější
mi a specifičtějšími prostředky popředních světových firem anebo n:ihradou téchto 
orientačních metod metodou tenkovrstvé chromatografie . 

O této alternativě se u nás už poměrně hodně hovořilo , dodnes však nedošlo k prak
tické realizaci. Metoda tenkovrstvové chromatografie je svým technickým provedením 
méně náročná než použití O- testu, či jiného prostředku pro orientační zkoušky. 
Je to metoda, která vyžaduje poměrně široké znalosti z dělení chemických látek . Je 
však možné ji využít i na úrovni jednoúčelových testů a použít ji jako orientační zkouš
ku , a to i přesto , že analytická hodnota výsledků tenkovrstvé chromatografie je znač
ně vyšší. Vzhledem k tomu , že na hraničních přechodech by ji vykonávaly nekvalifiko
vané- zacvičené síly, hodnotily by se její výsledky jen jako výsledky orientačních zkou
šek. Zacvičení obsluhy pro využití tenkovrstvé chromatografie není vážnějším prob
lémem, materiální vybavení je velmi jednoduché a časová náročnost metody vyhovuje 
pro práci na hraničních přechodech. 
Současně poznatky celních a pasových orgánů, jakož i orgánů činných v trestním ří

zení , signalizují, že je třeba značně zvýšit operativnost při znaleckém zkoumání omam
ných látek . Znamená to prakticky posílit oddělení kriminalistické chemie na krimina-
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listických pracovištích . V rámci těchto oddělení to znamená zavést prakticky moderní 
analytické metody pro důkaz a analýzu omamných látek . 

V současti jde hlavně o zavedení metody tenkovrstvé a plynové chromatografie, 
ale především je tu požadavek značně rozšířit metodu hmotové spektrometrie na všech 
OKT. Na hraničních přechodech je třeba dlouhodoběji řešit otázku vyhledávání 
omamných látek, a to najednou dvěma směry: 
- Rozšířit možnosti použití speciálně cvičených psů a zavádět postupně elektronické 

analyzátory využívající princip chemické analýzy; 
- při nálezu podezřelých látek uplatňovat místo komplikovaných a často nespecific

kých testů tenkovrstvou chromatografii na úrovni orientační zkoušky . 
Navrhovaný postup je podle našeho názoru nejméně finančně nákladný , je třeba ho 

podrobit přísné oponentuře a bezodkladně uvolnit pro jeho realizaci potřebné finanční 
prostředky , neboť každé zdržení stojí nepoměrně více finančních prostředků. 

Souhrn 

Příspěvek je pokračováním řešení všeobecných otázek zkoumání omamných látek 
v kriminalisticko-technické praxi . Navazuje na článek o všeobecném zkoumání omam
ných látek , který byl uveden v minulém čísle. Autoři se v něm zabývají detekčními 
metodami zkoumání omamných látek v zahraničí , uvádějí některé detekční přístroje 
a poukazují na slabou technickou vybavenost orgánů zabývajících se bojem na tomto 
úseku u nás . V závěru stanoví některé možnosti kterých je vhodné do budoucna v kri
minalisticko-technické a kriminalisticko-taktické praxi více využívat. 
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