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Súhrn 

Člúnok hovorí o rámcovom zmapovaní najaktuálnejších trás distribučnej siete tzv . ,.tvrdých 
drog". kokaínu a heroínu do Európy vrátane trás , dotýkajúcich sa územia CSFR. 

Autori v príspevku otvárajú otázku stratégie boja proti tzv . ,.tvrdým drogám", ktorá by zaručo
vala víiazstvo v boji proti stúpajúcej narkománii. V závere svojej práce čiastočne na túto otázku 
odpovedajú . Táto odpoveď je podnetom k diskusii a ukazuje niektoré ďalšie smery možnej spo
lupráce viacerých subj ektov. 

Kf ú č o vé s l o v á: drug connection - distribúcia- distribučná siei- spojka- oblasť vplyvu. 

J. Hejda, R. Klama: DRUG CONNECTION 

Summary 

The most recent routes of distribution of the so called ,.hard dru gs", of coca in and heroin into 
Europe. including those, touching Czecho-Slovak territory, are outlined in the presented paper . 

The authors deal with the question of the strategy of the struggle with the so called "hard dru gs" 
which would warrant success in the war against increasing narcomania. Partia! answers are given 
in the closing part. The answer is an invitation to discussion and show some further directions of 
possible cooperation of a number of subjects. 

Ke y word s: drug connection- distribution- distribution network - connection- sphere of inte
rest. 

J . Hejda, R. Klama: DRUG CONNECTION 

Zusammenfassung 

Im Artikel ist die Rede iiber die aktuellsten Distributionswege der sogenannten "harten Dro
gen", des Kokains und heroins nach Europa, einschliessend derer , die die ČSFR beriihren. 

Die Autoren stellen die Frage iiber die Strategic des Kampfes gegen die sogenannten "harten 
Drogen", die einen Sieg ge gen die wachsende Drogensiichtigkeit gewährleisten wiirde. Di ese Fra
ge wird im Abschluss teilweise beantwortet. Sie st imuliert zur Besprechung und zeigt einige wei
terc Richtungen einer môglichen Zusammenarbeit mehrerer Subjekte. 

Sch l ii s se l w ô rt e r: drug connection- Dist ribution - Distributionsnetz- Yerbindung- Interes
sen bereich. 
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i1. reH.Aa , P. KnaMo: DRUG CONNECTION 

Pe3JOMe 

B CTaTbe Oni1CbiBaJOTCJI Hai160Jiee aKTyaJibHbie TpaCCbi CeTI1 pacnpe~eJieHI1JI T . Ha3. 

" CI1JlbHO~eHCTBYJO~I1X HapKOTI1KOB", KOKai1Ha 11 rep011Ha, B Espony, BKJIJO'Ia.R TpaCCbi, 

3aTpamsaJO~I1e Tepp11TOp11JO qc<t>P. 

ABTOpbi B CBOes:i CTaTbe Bbi~BI1ľaJOT BOnpOC CTpaTeľl111 60pb6bi C T . Ha3. " CI1JlbHO~es:i
CTBYJ0~11MI1 HapKOT11KaMI1", o6ecne'II1BaJO~es:i no6e~ B 6opb6e c HapacTaJO~es:i HapKo

MaHHes:i . B 3aKJIJO'!eHI1e CBOes:i pa60Tbi OH11 ~aJOT Ha 3TOT BOnpoc '!aCTI1'1HbiH OTBeT. 3TOT 

OTBeT .RBJIJieTCJI CTI1MYJIOM K ~11CKyCC1111 11 yKa3biBaeT Ha HeKOTOpbie ~pynte HanpaBJieHI1JI 

B03MO:lKHoro coTpy~HI1'!ecTBa HeCKOJihKI1X cy6'beKTOB. 

KJIJO'!eBhre cnosa : drug connection - pacnpe~enemte - CeTh pacnpe~eneHI1R - cs113 Hol1 

- ccpepa BJII1JIHI1.R . 

Zneužívanie omamných látok je v súčasnosti celosvetovým problémom s veľmi ťažko 
zmapovateľnými hranicami. Obťažnosť spočíva v neustálom rozširovaní jeho dimenzií , 
ktorého hnacím motorom je finančný efekt plynúci z nelegálneho obchodovania s tými
to látkami . Problematika narkotík sa vyznačuje silným medzinárodným akcentom a do
týka sa teda priamo alebo sprostredkovane väčšiny štátov svetového spoločenstva a 
obyvateľstva bez rozdielu spoločenského postavenia. 

Z určitého pohľadu môžeme hovoriť o naj výnosnejšom celosvetovom finančnom ob
chodnom impériu s odhadovaným ročným obratom vo výške 500 miliárd dolárov. Do
sahované zisky sa na trase dodávok od producenta ku konečnému odberateľovi znáso
bujú . Trh s omamnými látkami sa už dávno riadi tými istými mechanizmami ako oficiál
ne trhové hospodárstvo: ceny narkotík sa tvoria prostredníctvom ponuky a dopytu , na 
ktoré má vplyv i reklama hovoriaca o tzv . "ideálnej a neškodnej" droge, ďalej tým, že 
veľká pozornosť sa venuje systematickému budovaniu trojúrovňovej distribučnej siete 
a tiež tým , že v systéme zvyšovania obratu má svoje nezastupiteľné miesto "výchova" 
budúcej klientely , čomu napomáhajú veľké rabaty pri prvých skúšobných dávkach , ale
bo pri prísune tovaru väčšieho rozsahu. Podobných paralel by sa našlo určite viac. 

Co však s legálnym hospodárstvom nemožno porovnávať , je stupeň autoritárskej or
ganizovanosti, ktorý kumuluje príslušnú mieru násilia, a predovšetkým dosahovaný 
zisk. V ilegálnom obchode s drogami je v obehu viac peňazí , ako v ktoromkoľvek inom 
priemyselnom odvetví na svete . Ich konečná realizácia sa však ukazuje oveľa proble
matickejšia ako samotné pašovanie drog. 

Medzi orgány štátnej moci v desiatkach krajinách na jednej strane a drogovými kartel
mi na strane druhej funguje aj napriek proklamovaným vyhláseniam dobre zabehnutý 
systém poskytovania vzájomných výhod. Tento fakt má za následok zahmlievanie hraníc 
legálnym a nelegálnym obchodom, pričom veľký tlak sa vyvíja aj z potreby realizácie 
narkopeňazí v oficiálnej ekonomike . Tam, kde dosahovanie zisku stojí na najvyššom 
mieste hodnotovej orientácie, tam nemôžu "smrdieť" ani "špinavé'· peniaze. Túto sku
točnosť potvrdzuje aj fakt , že na výplatných listinách riadiacich štruktúr organizované
ho zločinu sa nachádzajú aj osoby vykonávajúce najvyššie politické a štátne funkcie, 
ako aj policajti , ktorí majú bojovať proti akýmkoľvek prejavom organizovanej krimi
nality. 

Celosvetový mechanizmus produkcie , distribúcie a užívania omamných látok nie je 
možné v súčasnosti vtesnať do hraníc, v ktorých by sa mohla vykonávať kontrola akou-
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koľvek oficiálnou celosvetovou inštitúciou. Totiž pokiaľ zostanú drogy žiadaným artik
lom, ktorý bude prinášať obrovské zisky, dotiaľ sa s nimi bude aj obchodovať. Žiadna 
krajina na svete nie je schopná sama sa vysporiadať s týmto problémom. Represívne 
orgány jednotlivých štátov nemajú dosť síl ani prostriedkov držať ručičku váh ukazova
teľa úspešnosti potierania tohto negatívneho javu vo vyváženom stave. Je viac ako jas
né. že represívne opatrenia nemôžu doviesť boj so zneužívaním omamných látok do 
víťazného konca už len z toho pohl'adu, že problém drog nie je len problémom orga
nizovanej kriminality , ale predovšetkým problémom sociálnym a politickým. Užívanie 
konkrétnych druhov omamných látok je oficiálnou súčasťou kultúry mnohých národov. 
juhovýchodnej Ázie a Južnej Ameriky a ich produkcia je často jediným zdrojom obživy 
početných regionóv v týchto krajinách. 

Hospodárska štatistika mnohých štátov je značne skresfovaná nevysvetlitel'nými príj
mami plynúcimi z ilegálneho obchodovania s narkotikami . Dochádza k nakopeniu ob
rovských finančných prostriedkov , proti ktorému je každý úspešný záťah polície ako 
kvapka v mori. 

Z pohl'adu represívnych opatrení je pre policajné a justičné orgány šťastím v nešťastí, 
že väčšina omamných látok , s výnimkou syntetických, nie je z európskeho hfadiska 
domácim produktom, a preto sa musia dovážať. Inými slovami najslabším článkom 
v reťazci dosahovania obrovských ziskov z nelegálneho predaja drog je práve cesta ich 
prísunu od producenta cez sprostredkovateľov ku konečnému spotrebiteľovi napriek 
skutočnosti, že celosvetovo uznávaný koeficient prepočtu úspešnosti protidrogových 
akcií je l : lO v neprospech oficiálnej štátnej moci. 

Tento príspevok má za cieľ pootvoriť priestor pre rámcové zmapovanie najaktuálnej
ších trás distribučnej siete tzv. tvrdých drog kokaínu a heroínu do Európy, v ktorej 
jedným z nie nevýznamných uzlov je aj ČSFR. 

Európa na rozhraní tisícročia nepredstavuje jednotný kokaínový a heroínový trh. 
Západná časť Európy je charakteristická plnou rozvinutosťou tohto problému a pred
stavuje predovšetkým distribučnú, užívateľskú a pre narkopeniaze investičnú časť kon
tinentu. Jej východná a z časti južná časť tvorí prevažne teritórium budovania a využí
vania prísunových ciest. čo je podmienené nedostatočnou konvertibilitou vlastných 
mien a taktiež nie úplne rozvinutým spoločenským tlakom na potláčanie uvedeného 
javu . 

Monopol nad distribúciou kokaínu má juhoamerický kontinent , hoci podľa najnov
ších poznatkov dochádza k značnému rozšíreniu pestovania kríka Erythroxylon coca 
aj v obdobných podmienkach na Filipínach a v Indonézii. Hlavnými dodávateľmi hyd
rochloridu kokaínu do Európy sú Kolumbia , Bolívia, Peru , Ekvádor a vo vzrastajúcej 
miere aj Brazília. Sú to krajiny, v ktorých počet trvalých alebo príležitostných žuvačov 
listu koky dosahuje hranicu až 15-tich miliónov obyvatcfov . K tomuto číslu musíme 
prirátať ďalšie desaťtisíce, ktoré si môžu dovoliť len lacnejší variant kokaínu ako je 
basuko v Kolumbii. alebo pitillo v Bolívii. 

Jedným z najdôležitejších kritérií na posudzovanie nebezpečenstva konkrétnej návy
kovej látky je jej schopnosť vyvolať rôzne intenzívnu psychickú a fyzickú závislosť 
konzumenta od užívanej drogy. V tejto oblasti má kokaín výsadné postavenie- nevy
voláva telesnú závislosť vo vlastnom zmysle slova, ale svojím vel'mi vysokým stupňom 
psychickej závislosti sa približuje účinku fyzickej viazanosti. 

Hydrochlorid kokaínu v žargóne koks alebo sneh, má podobné účinky ako amfeta
mín . Dodáva pocit vnútornej istoty, sily a duševnej sviežosti . V niektorých prípadoch 
môže vyvolať eufóriu a falošné presvedčenie o nezranitcfnosti a nesmrteľnosti. Pri dlho
dobejšom užívaní vzniká potreba stupňovať dávky a čoraz viac sa ukazujú nežiadúce 
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účinky ako je neschopnosť sústrediť sa, poruchy spánku a nechutenstvo k jedlu. Za ur
čitou hranicou prijímania pokračujúcich vysokých dávok, ktorá je u jednotlivých osôb 
odlišná , sa dostavuje paranoidná psychóza . Tento stav trvá niekoľko týždňov alebo me
siacov a môže byť aj trvalým javom. V prípade náhleho úmrtia podmieneného užíva
ním kokaínu je príčina smrti len zriedkakedy aj takto stanovená, pretože narkoman 
sa snaží prekonať hlad po kokaíne dávkami heroínu alebo speed ball u (kokaín zmieša
ný s heroínom), alkoholom, barbiturátmi a inými látkami . 

V súčasnosti nedokážu odborníci predpokladať, u koho sa vyvinie závislosť od koka
ínu a u koho nie. Avšak v každom prípade osoba, ktorá skúsi čo len jednu alebo dve 
dávky sa zaraďuje do rizikovej skupiny, z ktorej sa grupujú narkomani. 

Počet konzumentov kokaínu a jeho derivátu cracku sa v USA odhaduje na 5 milió
nov . V Európe sa pohybuje počet závislých na hranici jedného milióna, avšak s neustále 
stúpajúcou tendenciou. Po USA , kde táto droga už dosiahla kulminačný bod, sa 
začína valiť kokaínová vlna aj Európou . Ročná spotreba kokaínu v Európe rastie 
v násobkoch a keďže sa tu nachádza , podobne ako v Severnej Amerike, solventná klien
tela, aj cieľ kokaínových kartelov je zrejmý- dobyť Európu, ovládnuť trh s drogami 
a zabezpečiť si naďalej zisky , na ktoré si privykli. Tento vôbec nie nereálny cieľ je pod
porovaný aj nasledujúcimi skutočnosťami: 
- začiatkom roka 1993 prestane plniť svoju úlohu, v zmysle Schengenerskej iniciatívy , 

vnútorná hraničná a colná kontrola medzi jednotlivými štátmi Európskeho spoločen
stva ; 

- doposiaľ nebola vytvorená jednotná protidrogová koncepcia v rámci ES ; 
- politická a hospodárska stabilita západoeurópskych krajín vykazuje pomerne malú 

infláciu; 
- existuje tu voľný puhyb kapitálu a teda aj predpoklad úspešného ,,prepierania špina

vých peňazí" , 
- v prípade stagnácie západného trhu sa ponúka možnosť jeho neskoršieho rozšíre

nia do východoeurópskych krajín . 
Najvýznamnejšie stredisko distribúcie drog v Európe pašovania kokaínu je jeho do

minantné postavenie v súčasnosti ohrozené krajinami Pyrenejského a Apeninského po
lostrova. Bosovia latinskoamerických kokaínových kartelov si po celkom lo_gickej úva
he vytipovali za vstupnú bránu pre svoj tovar Taliansko , a predovšetkým Spanielsko. 
Španielsko ako bývalá koloniálna krajina má veľmi úzke vzťahy k latinskoamerickým 
štátom , čo je podmienené nielen spoločným jazykom , ale aj príbuzenským a kapitálo
vým prepojením. Na 20 španielskych letiskách pristáva oveľa väčší počet lietadiel z Juž
nej Ameriky ako kdekoľvek inde v Európe. Táto vzdušná cesta predstavuje pre pácha
teľov veľmi veľké riziko, a preto došlo k obnoveniu starej klasickej námornej trasy , 
avšak už nie na dovoz zlata, ale na pašovanie bieleho prášku. Atraktivita iberského 
polostrova je daná predovšetkým tisíckami ki lometrov nekontrolovateľného pobrežia , 
na ktorého ochranu je určených necelých 1000 pobrežných colníkov a asi 2000 policaj
tov. Ich materiálna vybavenosť a výcvik nekorešpondujú s vážnosťou tohto problému 
a s nebezpečenstvom, ktoré pašovanie kokaínu pre Európu predstavuje. Boj proti dro
gám sa v tejto krajine často sústreďoval len na prenasledovanie malých dealerov v mes
tách a navyše trest , ktorý im donedávna za ilegálny obchod s drogami hrozil bol maxi
málne 12 rokov, čo je 116 trestnej sadzby v USA. To sú fakty, ktorých dôsledkom je , 
že 45 % kokaínu pašovaného do Európy ide cez Španielsko. 

Narkobaróni využívajú na realizáciu svojich cieľov už dobre zabehnutú sieť pašova
teľov tabaku, ktorí dodávali lacné cigarety zo Španielska do ostatných európskych kra
jín. Je samozrejmosťou, že obchod s kokaínom je pre nich výhodnejší. Biely prášok 
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sa prekladá približne vo vzdialenosti 30 morských míl od pobrežia z veľkých lodí na 
rýchle člny a s ich pomocou na pevninu. Tu je uskladnený do bunkrov vystavaných 
z pobrežných skál a neskôr vzdušnou alebo pozemnou cestou transportovaný ďalej do 
vnútrozemia. Odtiaľto je "koks" distribuovaný najrozmanitejšími formami do ďalších 
štátov. Všeobecne platí pravidlo, že najťažšie a najrizikovejšie je dostať tovar do Euró
py. Oveľa jednoduchší je transport medzi jednotlivými štátmi západnej časti kontinen
tu . 

Podobne ako v prípade Spanielska, taktiež pobrežie Talianska je nevhodné na kon
centrovanú ochranu proti ilegálnemu prísunu drog. Navyše syndikáty organizovaného 
zločinu ako Mafia na Sicílii, Ndrangheta v Kalábrii a Cammora v Neapole disponujú 
už dostatočne vybudovanou infraštruktúrou , ktorá sa využíva na ďalší transport do 
strednej a východnej Európy a odtiaľ ku konečnéiJlu odberateľovi v SRN, Holandsku 
a Škandinávii . Významným článkom v systéme organizovaného zločinu v Taliansku 
predstavuje jeho finančná metropola Miláno , v ktorej dochádza k veľmi úzkemu pre
pojeniu medzi záujmami legálneho a ilegálneho obchodu. Väčšina finančných transak
cií je ťažko ustrážiteľná , pretože prebieha cez holdingové a sprostredkovateľské spo
ločnosti. Táto skutočnosť je významná z pohľadu legalizácie nadobudnutých finančných 
ziskov. 

Kokaín a jeho syntetický derivát crack, ktoré okrem morfia a heroínu patria k naj
návykovejším omamným látkam aké poznáme, zničili alebo podstatne pozmenili život 
miliónov ľudí na celom svete . Ich distribúciou sa zaoberajú štruktúry organizovaného 
zločinu charakteristické vysokým stupňom organizovanosti, konšpiratívnqsti, technic
kého vybavenia a systematicky budovanými styčnými polohami na oficiálne miesta. 

Obdobná situácia platí aj v oblasti distribúcie opiátov. Predmetom je tu produkt rast
liny Papaver somniferum , známej na celom svete ako mak siaty, ktorý kvitne v bielych, 
červených a svetlofialových farbách. Tobolka obsahujúca semená maku rastie ďalej aj 
po opadnutí kvetov. Ak sa nezrelá zelená hlavica rastliny opatrne nareže, vyteká z jej 
stien latexové mlieko, bohaté na alkaloidy. Latex na vzduchu vysychá, tmavne a mení 
sa na pružnú hmotu- ópium. V roku 1803, niektoré pramene uvádzajú rok 1806, sa 
podarilo nemeckému lekárnikovi F. Sertiirnerovi izolovať hlavný alkaloid ópia , ktorý 
nazval po gréckom bohovi snov Morpheovi. Odvtedy sa morfín používa na celom svete 
ako štandard pri overovaní všetkých liekov utišujúcich bolesť. V roku 1889 sa dostala 
v Nemecku na trh nová chemická zlúčenina heroín s 2,5-krát silnejšími analgetickými 
účinkami ako morfín . Heroín sa predával ako liek proti kašľu a ako náhrada za morfín 
s predpokladaným menším nebezpečenstvom vzniku závislosti. To sa však neskôr uká
zalo ako veľký omyl. 

Heroín je najnebezpečnejšou drogou, pretože prevažná väčšina úmrtí z predávko
vania drog ide na vrub tejto látky. Z tohto dôvodu môžu mať neznalosť alebo len čias
točné vedomosti o tejto chemickej substancii závažné dôsledky. Treba zdôrazniť, že 
na trhu sa len zriedkakedy vyskytuje "neriedený" heroín. Dodatočné prísady sa pridá
vali do heroínu už v laboratóriách pri jeho výrobe a v záujme dosiahnutia vyšších zis
kov aj jednotlivými dealermi . V prípade, že dealer nemá poruke vhodnú látku ako je 
hroznový alebo mliečny cukor, "strihne" dávku akýmkoľvek , aj životunebezpečným 
práškom (vápnom , práškom na riad, prostriedkom na ničenie hmyzu atď . ) . 

V heroínovom opojení sa človek cíti uvoľnene a povznesene. Pocit sebavedomia je 
prehnane vystupňovaný, čo môže zapríčiniť chybné posúdenie dôležitých situácií, vôľo
vá stránka je veľmi oslabená a pri dlhodobejšom užívaní orientovaná len na získanie 
nasledujúcej dávky drog. V tomto čase nastupuje pocit straty sebadôvery , poruchy za
žívacieho traktu s následným úplným telesným úpadkom. Miznúci účinok drogy a ab-
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sencia ďalšej dávky vyvoláva vzrastajúci nepokoj , nervozitu , nespavosť , silné potenie, 
vracanie a kŕče. Pri heroíne sa už v krátkom čase objavuje silná psychická a fyzická 
závislosť , ktorých existencia nie je podmienená spôsobom aplikácie drogy. 

Svetovými dodávateľmi ópiovej bázy sú krajina tzv . zlatého trojuholníka Barma , La
os; Thajsko a krajiny zlatého polmesiaca - východné Turecko, Afganistan a Pakistan . 
Spomínané skupiny štátov pokrývajú tri štvrtiny spotreby heroínov v Európe, USA 
a v Austrálii. Ich ročná produkcia je 1500 až 2000 ton ópiovej pasty, čo postačuje zhru
ba na výrobu 150 až 200 ton "čistého snehu". Ak by sme pokračovali , uvedené množ
stvo možno rozmeniť na 300 až 500 miliónov aplikačných dávok . V tejto časti sveta 
platí zvyk, že vidiecke obyvateľstvo pestuje ryžu na obživu a ópium pre peniaze. Zís
kané peniaze investujú do cennýd1 predmetov , zbraní , spotrebnej elektroniky , alebo 
sa za ne nakúpi dobytok. 

Odborníci predpokladajú, že po skončení vojnového konfliktu v Afganistane sa pro
dukcia surového ópia zvýši . Tento predpoklad opierajú o fakt návratu miliónov afgán
skych utečencov , ktorí sa v krajinách svojho dočasného azylu naučili , ako sa zo suro
vého ópia produkuje heroín . Predtým boli len pestovateľmi ópia a teraz sú schopní 
produkovať surovinu, ktorá im zabezpečí slušné živobytie . V tajných laboratóriách pro
ducentských krajín sa abstrahuje morfínová báza, alebo sa vyrobí heroín. Kým pesto
vanie tejto rastliny ovládajú miestni diktátori , ktorí na rozdiel od kokaínových barónov 
nemajú s ďalšou distribúciou nič spoločné , predaj drogy je záležitosťou samostatných 
obchodných kruhov , ktoré majú za úlohu dopraviť tovar do Hongkongu, Bangkoku 
a Singapúru a tým vytvoriť východiskové postavenie pre ďalší transport do USA a Au
strálie . Európska connection vedie z Karáčí a Bombaja leteckou, resp. námornou tra
sou do Európy buď priamo, alebo okľukou cez africké štáty Keňu , Nigériu a Ghanu. 
Cieľom sú najčastejšie európske metropoly Londýn , Frankfurt alebo Amsterdam. 

Skončenie vojnových operácií v Golfskom zálive malo vplyv na obnovu tradičnej pa
šovateľskej cesty z Iránu cez Kurdistan , Turecko do východnej a strednej Európy 
a ďalej do západnej a severnej časti kontinentu. Jedna vetva tejto trasy smeruje aj cez 
ČSFR . . 
Určité nóvum v distribučných sieťach predstavuje tzv. ruská spojka, ktorá sa konšti

tuovala koncom 70. rokov na báze koľajnicovej kontajnerovej dopravy. Vedenie 
z Afganistanu cez územie bývalého Sovietskeho zväzu ďalej do Európy. Kontajnery 
s dobre ukrytým horúcim tovarom sa bez problémov prekladajú v Sankt Peterburgu 
na lode smerujúce do Hamburgu. Veď ktože by predpokladal, že z krajín bývalého 
ZSSR sa dá ešte niečo pašovať. 

Najsilnejšou distribučnou organizáciou, ktorá celosvetovo ovláda najväčšiu časť trhu 
s heroínom je vyššie spomínaná "ctihodná spoločnosť" , ktorá vstúpila do tohto miliar
dového biznisu v 70. rokoch. Mafia zabezpečuje prísun heroínu predovšetkým na eu
rópsky kontinent. Vstupnými bránami sú Spanielsko, Francúzsko a Taliansko. Z nášh? 
pohľadu má najväčší význam taliansky Triest, odkiaľ vedie pašovateľská cesta do SvaJ
čiarska , SRN a Holandska. Jednou z odbočiek na tejto ceste do Nemecka je aj trasa 
vedúca cez ČSFR . Podľa najnovších poznatkov na pašovanie drog na tejto spojke sú 
zneužívaní aj utečenci z bývalej JSFR, ktorí hľadajú azyl alebo pracovné príležitosti 

. v krajinách severne od svojej vlasti . ' 
Ilegálny obchod s drogami je realizovaný na troch úrovniach distribúcie. Kritériom 

pre ich rozdelenie je predovšetkým rozsah, objem pašovaného tovaru a výška dosaho
vaných ziskov. 

Najvyššia úroveň je reprezentovaná zločineckými organizáciami vyznačujúcimi sa 
medzinárodnou pôsobnosťou , prísnou hierarchickou štruktúrou a pomerne dlhodobou 

370 



J. HEJ DA, R. KLAMO l DRUG CONNECTION 

tradíciou . Tieto syndikáty majú pod kontrolou riešenie všetkých strategických otázok 
celosvetového trhu s narkotikami . K najvplyvnejším patria spomínané organizácie 
Apeninského polostrova a francúzskej Korziky, v USA je to cosa nostra, v Hongkongu, 
Tchajvane a v čínskych štvrtiach Európy a USA tzv. triády. v Japonsku yakuza, v Juž
nej Amerike kokaínové kartely v kolumbijskom Medelíne a Cali atď . . .. 

Stredná úroveň je charakteristická vzájomným prelínaním chápadiel syndikátov or
ganizovaného zločinu so závadovými štruktúrami regionálneho významu . Tieto nižšie 
články majú väčšiu znalosť miestneho trhu s omamnými látkami a na rozdiel od prvej 
úrovne sa tu ilegálny obchod s narkotikami oveľa viac vzťahuje do páchania iných dru
hov závažnej trestnej činnosti. 

Najnižšiu úroveň predstavujú zväčša pouliční dealeri , ktorí si predajom drog zaob
starávajú peňažné prostriedky na financovanie vlastnej závislosti. 

Dlhodobý mechanizmus trhu s omamnými látkami vyžaduje rôzne veľké styčné plo
chy medzi susednými úrovňami pre vzájomnú závis losť alebo naopak, konkurenčný 
boj. 

Ako sme už uviedli , monopol na nelegálny obchod s omamnými látkami majú štruk
túry organizovaného zločinu. Pre väčšiu prehľadnosť uvádzame najfrekventovanejšie 
spojky, ktorými prúdia do Európy dodávky kokaínu a heroínu do Európy. 

Názov 

Talianska spojka 
(tiež sicílska) 

francúzska spojka 

čínska spojka 

kolumbijská spojka 

libanonská spojka 

turecká spoj ka 

Druh drogy 

Heroín- mafia 
kokaín- cammora 

heroín 

heroín 

kokaín 

heroín 

heroín 

Oblasť vplyvu 

Stredomorie, Blízky východ, Bal
kán, stredná a západná Európa 

Blízky východ, Juhovýchodná Ázia 

Juhovýchodná Ázia, Saudská Ará
bia, západná Európa 

západná Európa a celý americký 
kontinent 

Blízky a Stredný východ, Stredomo
rie , Balkán, západná Európa 

totožná s libanonskou 

ČSFR je súčasťou talianskej a libanonskej connection. 
V závere sa vynára otázka, či vôbec existuje nejaká stratégia, ktorá by zaručovala 

víťazstvo v boji proti stúpajúcej narkománii . Obávame sa, že naše možnosti sú obme
dzené. Aj snaha o dôslednú kombináciu prevencie, liečenia a odstrašovania spotrebi
teľov od omamných látok nesie sporné výsledky . Úspešnosť antidrogových programov 
{ak sa dá táto problematika vôbec kvantifikovať) dosahuje v západoeurópskych štátoch 
necelých 50% . To má za následok . že sa k slovu čoraz častejšie dostávajú hlasy , ktoré pre
sadzujú legalizáciu aj tvrdých drog podľa vzoru tabakových a alkoholických výrobkov. 
Takáto legalizácia by znamenala na jednej strane koniec organizovanej kriminality 
v tejto sfére , ale na strane druhej by priniesla obrovský hazard. Kokaín a heroín by sa 
mohol rozšíriť ako alkohol, čo by znamenalo, že tieto drogy by sa stali súčasťou života 
ďalších miliónov ľudí. Liečenie nových a nových narkomanov by si vyžiadalo neskutoč
ne vysoké náklady . 
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Z uvedeného vyplýva, že čiastočným východiskom by sa mohla stať systematická 
a medzinárodne koordinovaná ofenzíva proti producentom a dodávate ľom omamných 
látok, ktorá by samozrejme problém nevyriešila, ale pomohla ho udržať v prij ate ľn ých 

hraniciach . 
Keď si uvedomíme, že známa ame rická biblia liekov Phy icians desk reference opi

suje asi 300-tisíc legálnych drog. z kto rých asi 5-tisíc možno využiť ako nevyčcrpa te l'n ý 
zdroj na výrobu chemických snov, musíme prísť k záve ru , že nie drogy. ale my ľudia 
sme tým problémom , ktorému treba venovať v boji proti d rogovej závislosti tú naj väč

šiu pozornosť . 
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