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Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
nelegální drogové trhy procházejí v posledních letech

významnými změnami. Kromě tradičních produkčních
a distribučních schémat, do kterých zejména v oblasti
stimulancií a opioidů stále častěji promlouvají syntetické
analogy konvenčních drog, vzrůstají rizika spojená s no-
vými psychoaktivními substancemi, význam skrytého
i otevřeného internetu i kryptoměn. V celosvětovém
kontextu narůstá objem nelegálního obchodu s psycho-
aktivními léčivy, včetně generik a padělků.
V českém kontextu bilanční data za rok 2017 ukazují,

že produkce metamfetaminu i velkoobjemové pěstování
konopí zdaleka nemá tendenci kulminovat, naopak ze-
jména produkce částečně či zcela určená na export v prů-
běhu let zřetelně posiluje. Odhalováním velkoobjemo-
vých laboratoří sílí i potřeba vyjasnění environmentálních
souvislostí odpovědnosti za sanaci reziduí nelegální vý-
roby, zejména se zřetelem ke kontaminaci objektů a pod-
zemních vod.

Kaleidoskop témat, které jsme pro vás v tomto čísle
připravili, má ambici informovat, nabídnout jiný úhel
pohledu či prohloubit vaše povědomí o daných tématech.
Doufáme, že tematický výběr článků i jejich pestrost
oceníte. Příjemné jarní dny.

brig. gen. Mgr. Jakub Frydrych
ředitel NPC SKPV PČR

Editorial

Dear readers,

Illicit narco markets go through important changes in
past years. Increasing risks of new psychoactive substan-
ces, importance of dark and open internet, as well as
cryptocurrencies, have related to traditional production
and distribution schemes with often more involved syn-
thetic analogues of conventional drugs particularly in
field of stimulants and opiods. The Volume of illegal
business with psychoactive medicines, including generics
and counterfeits, increases in global context.

The Evaluation of 2017 data, in Czech context, de-
monstrates no tendency to culminate in production of
metamphetamine and large-scale cannabis production,
but especially production intended for export clearly
strengthen. Revealing large-scale laboratories brings also
necessity of clarification of environmental connections
and responsibility for remediation of buildings and
groundwater by the residual contamination after illicit
production of narcotics.

Kaleidoscope of topics, prepared for you inside current
issue, has the ambition to inform, to offer different point
of view or to make your knowledge about those topics
deeper. We do hope you will appreciate thematic selec-
tion of articles and their diversity. Wish nice spring days
to all of you.

Brigadier General Jakub Frydrych, MSc.
Director of National Drug HQ
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NELEGÁLNÍ OBCHOD S DROGAMI
V ROCE 2017

BARBORA KUDLÁČKOVÁ

National Drug HQ Criminal Police and Investigation Service, Czech Republic

Klíčová slova:
nelegální obchod s drogami; drogová kriminalita; nelegální drogy; výroba drog; metamfetamin; pěstírna konopí;
prekursory drog; nové psychoaktivní látky; léky a léčiva

Abstrakt:
Národní protidrogová centrála každoročně shrnuje situaci v oblasti drog na území České republiky z pohledu orgánů
vymáhajících právo ve své výroční zprávě. Zaměřuje se na zásadní vývojové trendy v oblasti nelegální výroby a ob-
chodu s omamnými a psychotropními látkami a jedy a na míru angažovanosti jednotlivých organizovaných zločinec-
kých uskupení, která jsou do této trestné činnosti zapojena. Snaží se také nastínit možný vývoj drogové scény v České
republice a rizika s ním spojená. Výroční zpráva je doplněna statistickými a kazuistickými daty, o která se popisovaný
stav argumentačně opírá. Článek přináší shrnutí nejdůležitějších informací z Výroční zprávy NPC za rok 2017.

Drogovou scénu na území České republiky lze
v průběhu roku 2017 považovat za relativně stabilní.
K nejrozšířenějším nelegálním látkám i nadále patří
metamfetamin a marihuana. Mezi pokračující tren-
dy v oblasti produkce a distribuce náleží především
aktivity organizovaných zločineckých uskupení, která
se podílí na velkoobjemové produkci a distribuci me-
tamfetaminu a marihuany, a to jak v mezinárodním,
tak i vnitrostátním měřítku. Svou kriminální aktivitu
vyvíjejí v drogové oblasti etnicky podmíněná zloči-
necká uskupení, která z území či přes území ČR
organizují mezinárodní přepravu nelegálních drog,
zejména heroinu a kokainu.
Aktivity výběrově orientovaných kriminálních

skupin, mezi nimiž stále převažují vietnamské zloči-
necké skupiny zaměřené na pokrytí zvýšené poptávky
po metamfetaminu a marihuany ze zahraničí, mají
významný vliv na mezinárodní postavení České repu-
bliky, zejména ve vztazích k sousedním zemím, ale
i na dostupnost těchto drog i na území České repu-
bliky.

Obr. 1 – Podíl vybraných pachatelů – cizinců na drogové trestné
činnosti v letech 202-2017 (Zdroj: NPC)

Z pohledu tzv. přeshraniční drogové turistiky patří
k nejzatíženějším krajům v České republice Ústecký
a Karlovarský kraj. Česká republika je stále význam-
ným zdrojem metamfetaminu pro sousední země,
zejména Spolkovou republiku Německo.
Zesilující mezinárodní obchod s chemickými látka-

mi, prekurzory, novými syntetickými drogami a zne-
užívání psychoaktivních léčivých přípravků a chemic-
kých látek obchodovaných zejména v kyberprostoru
představuje i nadále podstatnou hrozbu.
Z hlediska vymáhání práva dochází ke zvyšování

počtu stíhaných osob v rámci drogové kriminality a je
zcela zřejmá trvalá orientace na snižování nabídky
nelegálních drog v České republice, zejména v úrovni
výroby, distribuce dovozu a vývozu nelegálních drog.

Obr. 2 – Skladba zjištěných primárních drogových trestných činů
dle právní kvalifikace v ČR – 2017 (Zdroj: NPC)

Nejvyšší podíl na trestné činnosti představuje dro-
gová kriminalita spojená s metamfetaminem a konop-
nými látkami. Ze statistického hlediska představuje
celkový podíl cizinců v oblasti páchání drogové
trestné činnosti standardně cca 10 %. Primární dro-
gová kriminalita ve všech svých formách patří k plně
latentní trestné činnosti s významnými zdravotními,
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sociálními a kriminogenními dopady. Kriminalita
související s nelegálními drogami se však projevuje
i v dalších formách trestné činnosti, zejména pak se-
kundární drogové trestné činnosti převážně majetko-
vého charakteru. Podle expertních odhadů tvoří pro-
blémoví uživatelé drog minimálně jednu třetinu pa-
chatelů z celkového počtu registrovaných trestných
činů.
Největší koncentraci primární drogové trestné čin-

nosti lze nalézt ve velkých městských aglomeracích,
ve středních a severozápadních Čechách a na severní
Moravě. Obchod s omamnými a psychotropními lát-
kami v nejzávažnějších formách zpravidla ovládají
cizinci, čeští občané se zapojují do distribučních i pro-
dukčních úrovní.

Obr. 3 – Teplotní mapy drogových deliktů v roce 2017
(Zdroj: NPC)

Česká republika má i nadále specifické postavení
v oblasti nelegálního obchodu s metamfetaminem,
dané jednak konzumentskou tradicí s historicky vel-
kým výskytem malých domácích laboratoří, a na
druhé straně ekonomickým lákadlem rostoucí po-
ptávky uživatelů zejména sousedních zemí a v té sou-
vislosti rozšiřující se organizovanou průmyslovou vý-
robou umocněnou snadnou dostupností prekursorů
a pomocných látek. S tím samozřejmě souvisí i nej-
závažnější zdravotní, sociální a kriminogenní pro-
blémy spojené s touto látkou.
V oblasti velkoobjemové výroby a distribuce me-

tamfetaminu stále primárně figurují vietnamské kri-
minální sktruktury, rozprostřené v rámci celé Evropy
a čím dál více účelově kooperující s dalšími etnicky
podmíněnými skupinami či jednotlivci. V roce 2017
byl nově zaznamenán trend přesunu výroby do Spol-
kové republiky Německo a Nizozemska. Vietnamské
organizované kriminální skupiny zde díky vazbě na
své krajany využívají nemovitosti vhodné pro zřízení
velkokapacitních laboratoří na výrobu metamfeta-
minu. Pomocí najatých kurýrů z řad občanů EU
(Češi, Slováci, Němci) převáží z ČR chemikálie po-

třebné k výrobě do zřízených laboratoří a následně do
ČR pašují vyrobený metamfetamin. Z hlediska způ-
sobu provozování nelegálních laboratoří přetrvává
trend minimalizace rizik spojených s odhalením, roz-
ložením jednotlivých fází výroby do více míst, zpra-
vidla mimo místo bydliště, a jejich velmi častým stří-
dáním, po jednom až dvou výrobních cyklech.

Obr. 4 – Počet varen a zajištěný pervitin v roce 2017
(Zdroj: NPC)

V souvislosti s regulací výdeje doposud nejvíce
zneužívaných léků s obsahem pseudoefedrinu pů-
vodem z Polska a zvýšenou orientací orgánů čin-
ných v trestním řízení na tento problém dochází k od-
klonům ze zdrojových tras těchto léčiv. Nejčastěji
aktuálně zneužívané léčivo pro výrobu metamfeta-
minu představují tablety turecké produkce. Vlivem
zhoršené dostupnosti léků s obsahem pseudoefedrinu
dochází k nárůstu nákladů na výrobu a v souvislosti
se snahou o udržení zisků je stále častější ředění
metamfetaminu již v koncové části výroby látkou
MSM (metylsulfonylmetan, dimetylsulfon).
Většina vyrobeného metamfetaminu je vietnam-

skými zločineckými skupinami prodávána do Spol-
kové republiky Německo, Rakouska, Francie a sever-
ských zemí (Norsko, Švédsko). Byly zaznamenány
případy pašování metamfetaminu do Austrálie a Ja-
ponska.
V souvislosti s provozem varen průmyslových roz-

měrů graduje problém kontaminace životního pro-
středí, včetně podzemních vod a budov. Dlouhodobé
vystavení těmto toxickým a nebezpečným látkám
představuje vysoké riziko negativního vlivu na zdraví
širokého okruhu osob.
Spotřeba konopných drog je v České republice

stále pokrývána především domácí produkcí. Část in-
doorové produkce konopí, zejména v kategorii pěstí-
ren od 500 ks rostlin a výše, je velmi dobře organi-
zována a významně se na ní podílí kriminální skupiny
vietnamského a nově také srbského původu. V roce
2017 se zejména v oblasti obchodu s marihuanou pro-
mítl na území ČR nový trend, a to významné zapojení
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některých etnik bývalé Jugoslávie do určitých odvětví
drogové kriminality, jež se již projevil i v řadě evrop-
ských zemí. Tyto organizované skupiny se zabývají
zejména zakládáním a provozováním velkoobjemo-
vých pěstíren konopí a následnou výrobou a distribucí
marihuany. Vypěstovaná marihuana je určena pro do-
mácí trh i k velkoobjemovému vývozu, jak do sou-
sedních států, tak i na Ukrajinu, do Maďarska, Velké
Británie a do severských států.

Obr. 5 – Počet pěstíren a zajištěných rostlin v roce 2017
(Zdroj: NPC)

Kokain na našem území i nadále zůstává drogou
skryté populace majetnější skupiny obyvatel, žijící
převážně ve větších aglomeracích. Vzhledem k jeho
ceně a konkurenci metamfetaminu na trhu se stává
relativně dostupnějším, ale jeho konzumentská kva-
lita bývá často díky masivnímu ředění velmi nízká.

Způsoby transportu kokainu na naše území zůstávají
obdobné, stejně tak zapojení zločineckých skupin do
obchodu s ním. Výraznějším trendem je narůst aktivit
balkánských organizovaných kriminálních skupin.
Těmto skupinám se podařilo úspěšně etablovat v pro-
ducentských zemích kokainu a Brazílii. Využívají
svých znalostí z oblasti námořní přepravy a jsou
schopny pašovat do Evropy kokain ve stokilových
i tunových zásilkách. Kokain bývá po vylodění skla-
dován v západoevropských zemích, nejčastěji ve Špa-
nělsku, Belgii, Nizozemí, Chorvatsku. Do dalších
zemí EU je následně pašován různými způsoby již
v menších zásilkách v řádech jednotek až desítek
kg. Jako kurýři kokainu jsou v různých světových
destinacích často zneužíváni občané ČR i dalších vý-
chodoevropských zemí, pocházející povětšinou ze
slabších sociálních poměrů.
Český heroinový trh se i nadále vyznačuje velmi

nízkou kvalitou heroinu nabízeného v rámci poulič-
ního prodeje a zneužíváním léčivých přípravků na
bázi opiátů. Situace v oblasti problémového užívání
opiátů je významně ovlivněna substitučním lékem
„Subutex“, který ačkoliv je primárně určen k léčbě,
je nelegálně distribuován, a především v Praze
a Ústeckém kraji masivně proniká na černý trh. He-
roin je i nadále do ČR zpravidla dovážen buď ze zemí
západního Balkánu, nebo z Turecka v menších zá-
silkách v řádu do cca 5 kg. Stav nabídky heroinu se
odvíjí zejména od víceméně ustáleného počtu jeho
uživatelů, kdy lze obecně konstatovat, že jsou mno-
hem více poptávány látky s povzbuzujícími účinky
před látkami s účinky tlumivými.

Obr. 6 – Přehled zajištěných návykových látek (Zdroj: NPC)

I v této souvislosti lze konstatovat další nárůst po-
ptávky po tabletách „extáze“. Oproti předchozím le-
tům tablety zachycené v průběhu roku 2017 v převáž-
né míře obsahovaly účinnou látku MDMA. Dříve
byla tato látka výrobci velmi často nahrazována čet-
nými novými syntetickými drogami ve snaze vyhnout
se trestnímu postihu.
Část tablet se do ČR dováží z Nizozemska, v po-

sledních dvou letech roste výroba těchto tablet přímo

na území ČR, kdy z Nizozemí je dováženo pouze
MDMA v krystalické podobě. Ostatní suroviny jako
„tabletovina“ a barviva jsou dostupná v ČR. Pro vý-
robu tablet jsou nejčastěji využívané stroje sestavené
z komponentů pořízených prostřednictvím internetu
z Číny či Indie za několik desítek tisíc Kč.
Výrobou a následnou distribucí tablet „extáze“

s obsahem MDMA se nejčastěji zabývají organizo-
vané kriminální skupiny složené z občanů ČR ve
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věku do 35 let, kterým tyto aktivity přináší rychlé
a značné finanční zisky. Díky přesunu výroby na
území ČR tyto nelegální zisky narůstají, neboť pa-
chatelům odpadají náklady spojené s převozem tablet
z Nizozemí do ČR. Výnosnost tohoto obchodu spo-
čívá rovněž ve využití vysokého rozdílu mezi výrobní
cenou tablety, která se pohybuje zhruba mezi 10 až
15 Kč, a její prodejní cenou koncovému spotřebiteli
okolo 200 Kč.
Původ nových syntetických drog (NSD) zadrže-

ných na území ČR v roce 2017 lze vysledovat do
čínských chemických společností. Pro pachatele této
drogová trestné činnosti je typické, že tyto látky pa-
šují na území ČR za využití zásilkových a kurýrních
služeb. Zásilky obsahující NSD jsou buď zasílány
skrytě, v úkrytech vytvořených ve spotřební elektro-
nice, nebo jiném spotřebním zboží. Druhou varian-
tou je deklarování těchto zásilek jako jiné zboží (tzv.
mislabelling), např. pigmenty, lepidla, nebo čisticí
prostředky. Dalším typickým rysem této trestné čin-
nosti jsou osoby pachatelů i uživatelů, kteří se zpra-
vidla rekrutují ze zemí, kde NSD představují mnohem
větší drogový problém, než na území ČR (např. Rus-
ká federace, Polsko nebo Maďarsko). S tím souvisí
i výskyt NSD na území ČR, kdy se zpravidla objevují
v lokalitách s velkou koncentrací těchto národností,
jako je např. Praha nebo Moravskoslezský kraj.
Samostatným fenoménem je dostupnost těchto drog
v prostředí internetu, která může v budoucnosti ohro-
zit především mladší generace zvyklé využívat ano-
nymního prostředí internetu či darknetu a schopné za
zboží a služby platit alternativními měnami, jako je
např. bitcoin. Velice problematickou se v tomto pří-
padě může stát neznalost mechanismu působení
těchto drog a jejich dávkování, které by mohlo vést
u jejich uživatelů k vážným zdravotním problémům,
příp. smrti. Tyto problémy můžeme prozatím pozoro-
vat v ostatních zemích, kdy např. v SRN došlo k ně-
kolika těžkým intoxikacím spojených s úmrtím v sou-
vislosti s užíváním NSD (látka 5F-ADB).

Značná pozornost je věnována také chemikáliím,
tzv. neuvedeným látkám (non-scheduled substances),
které ačkoliv jsou často zneužívány k nelegální vý-
robě drog, v celoevropském rozměru dosud nespadají
pod legislativní kontrolu. Tyto látky jsou zařazeny na
tzv. evropský seznam dobrovolně sledovaných látek,
který byl s účinností od října 2017 rozčleněn na dvě
skupiny. Jednak látky, u nichž je známo legální vy-
užití a obchod, a dále látky, u nichž není známo le-
gální využití a obchod, kromě omezených výzkum-
ných a laboratorních analytických účelů.

K nejčastěji nabízeným nelegálním přípravkům,
tedy přípravkům, jejichž valná většina není registro-
vána jako léčivo a u nichž nemůže být zaručena kva-
lita, účinnost a bezpečnost, stále patří anabolické ste-
roidy. Jejich rozšíření v populaci stále spíše roste,
stejně tak okruh uživatelů, kteří se nerekrutují jen
z prostředí sportovců, ale i z prostředí osob, kde má
vzhled význam pro úspěšnost profese. Problematič-
nost anabolických steroidů spočívá zejména v obecně
nízkém povědomí o nebezpečí jejich zneužívání,
snadné dostupnosti a vysokém procentu padělků. Ob-
chod s anabolickými steroidy i nadále nejčastěji pro-
bíhá cestou internetu, sociálních sítí a v prostředí uza-
vřených komunit.

Výnosy z drogové trestné činnosti jsou opětovně
reinvestovány do dalšího páchání trestné činnosti,
jako je nákup komponent a surovin k nelegální vý-
robě omamných a psychotropních látek, nebo obsta-
rání těchto látek za účelem dalšího prodeje. Jejich
důsledné zajišťování je účinným nástrojem v boji
proti drogové kriminalitě. V roce 2017 byl v rámci
trestních řízení vedených Národní protidrogovou cen-
trálou zajištěn majetek a finanční prostředky v celkové
výši 72 657 000,- Kč. V posledních letech se daří
odčerpávat i výnosy z trestné činnosti v rámci spolu-
práce v trestním řízení se zahraničními státy, přičemž
v roce 2017 tyto výnosy představovaly finanční
částku 136 660 000,- Kč.
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Abstract:
National Drug Headquarters annually summarizes drug situation in the Czech Republic from the perspective of law
enforcement agencies in its Annual Report. It focuses on major trends in illegal production and trade of narcotics,
psychotropic substances and poisons and on level of engagement among various organized criminal groups involved.
The Annual Report also describes possible development of drug scene in the Czech Republic and the associated risks,
supplemented by statistics and case studies. The article provides summary of the most important information from the
NDHQ Annual Report 2017.
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CARFENTANIL – NEJSILNĚJŠÍ ZNÁMÝ OPIOID
LADISLAV HESS

Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
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Abstrakt:
Carfentanil je nejsilnější známý opioid syntetizovaný v polovině 70. let, až 10 000x analgeticky silnější než morfin.
Vzhledem k enormně silnému účinku a pevné vazbě na opioidní receptory se v humánní medicíně nepoužívá. Hodí se
však výborně při studiích interakce opioidů se svým receptorem. Je používán ve Spojených státech k imobilizaci
různých druhů zvířat – slona, nosorožce, kopytníků v přírodních rezervacích. V Evropě je pak používán další ultra-
potentní derivát opioidů, etorfin. Účinky carfentanilu jsou shodné s účinky ostatních opioidů. V roce 1984 jsme získali
vzorek carfentanilu. Testovali jsme ho na potkanech, opicích makak rhesus, psech, paviánu pláštíkovém a zvířatech
pražské ZOO (lidoopi, antilopy). V pilotní studii jsme studovali vliv carfentanilu intramuskulárně a nazálně u do-
brovolníků na chování a základní kardiorespirační parametry. Carfentanil je v současné době velmi nebezpečnou
drogou v kombinaci s heroinem. Byl také použit s remifentanilem ve formě aerosolu při osvobozování rukojmích
ruskými speciálními policejními silami v divadle Dubrovka v roce 2002.

Úvod
V roce 1959 byl syntetizován opioid fentanyl, který

se od té doby stal nejčastěji používaným analgetikem
v anesteziologii1. Byl to ohromný pokrok. Byl prvním
vysoce potentním analgetikem, které má 100x anal-
geticky silnější účinek než morfin a daleko větší te-
rapeutickou šíři. Je používán jako analgetická kom-
ponenta balancované anestézie. V 70. a 80. letech byl
testován ve vysokých dávkách při narkotické aneste-
zii v kardiochirurgických výkonech. Uprostřed 70. let
20. století byly Paulem Janssenem syntetizovány
další deriváty fentanylu – alfentanil, sufentanil, car-
fentanil a lofentanil. Alfentanil se používá jako krát-
kodobě působící opioid při ambulantních chirurgic-
kých výkonech v chirurgii a gynekologii. Sufentanil,
který má 1000x silnější analgetický účinek než mor-
fin a 7-10x větší než fentanyl, se uplatnil při kardio-
chirurgických, ortopedických i jiných rozsáhlých chi-
rurgických výkonech i v porodnické analgezii. Zbý-
vající dva opioidy byly také testovány v humánní
anesteziologii, ale pro extrémní potenci a snadné ne-
bezpečí předávkování nenalezly další uplatnění v ane-
steziologii.
V r. 1984 jsem získal laskavostí pražského zastou-

pení firmy Janssen a opiátového centra ve Vídni car-
fentanil v prášku v množství 1 g. Rád bych se nyní
podělil o zkušenosti s tímto ultrapotentním analge-
tikem. Měl jsem vzácnou příležitost ho otestovat
v pražské zoologické zahradě s MVDr. Svobodníkem
u kopytníků, lidoopů (šimpanz, gorila) i na experi-
mentálním pracovišti IKEM na potkanech, psech,

opicích makak rhesus a jednom paviánu pláštíkovém,
který se v této době jako erbovní zvíře nalézal na
experimentálním pracovišti. V klinické pilotní studii
pak na dobrovolnících – zdravotních sestrách. V praž-
ské zoologické zahradě jsem podával carfentanil in-
tramuskulárně, stejně tak ve většině případů na zví-
řatech v IKEM. U dobrovolníků jsem testoval intra-
muskulární a nazální způsob aplikace.

Strukturní vzorec carfentanilu

Carfentanil – potkan
U potkanů byla optimální dávka ke ztrátě reflexu

polohy 3ug/kg i.m. Vyšší dávky již vedly k výrazné
respirační depresi se zvýšenou svalovou rigiditou. Již
od nejnižší dávky 0,5ug/kg i.m. byl patrný tzv. Strau-
bův fenomen, tj. zvýšení svalového tónu ocasního
svalstva. Dříve byl tento fenomén používán k proká-
zání minimální koncentrací morfinu v odebraném
vzorku.
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Obr. 1 – Výrazná svalová ztuhlost po carfentanilu
v dávce 5 ug/kg i.m. (Zdroj: archiv autora)

Carfentanil – pes
Pes a psovité šelmy jsou velmi rezistentní k decho-

vě depresivnímu účinku opioidů. Bailey a spol. 19872

testovali fentanyl jako bolus v dávkách 125-3000 µg/
/kg i.v.. Psi přitom spontánně ventilovali a byli bez
suplementace kyslíkem. Ani nejvyšší dávky nikdy
nevedly k apnoe. Nejvyšší parciální tlak oxidu uhli-
čitého byl 67 torrů, nejnižší parciální tlak kyslíku
40 torrů. V průběhu pokusu pak kardiorespirační pa-
rametry pomalu stoupaly k výchozím hodnotám.
Na experimentálním pracovišti IKEM jsme pak

testovali účinky carfentanilu na 60 psech nečistokrev-
ného plemene o hmotnosti 12-33 kg. Carfentanil jsme
testovali v dávkách 10, 20 a 100 µg/kg i.m.. Monito-
rovali jsme běžné kardiorespirační parametry a tenzi
krevních plynů jsme určovali z krevních vzorků ode-
braných z extrakutánně založeného laloku s arteria
carotis. V nejnižší dávce 10 µg/kg jsme již za 1-2 mi-
nuty po aplikaci pozorovali tachypnoe a zvýšenou
salivaci. Ve 3. až 5. minutě pes ulehl do sternální
polohy, v 5. až 8. minutě do boční polohy. Zvíře
zůstalo při vědomí a částečně vnímalo okolí. U větši-
ny zvířat jsme pozorovali výskyt excitačních pří-
znaků – trhavé zvedání hlavy od podložky, záškuby
nohama, vzácně i hlasové projevy (kňučení). Hypera-
kuzii, charakteristickou pro fentanyl, jsme nezjistili.
Oči zvířete byly otevřené, s patrným stočením bulv.
Chirurgické stadium analgezie (testované sevřením
peanu k aretaci číslo 2 polštářku tlapky předních kon-
četin) se vyvinulo během 10 minut po injekci a trvalo
nejméně 80 minut s pozvolným odezníváním v prů-
běhu dalších 4 hodin. Psa bylo možno bez obtíží in-
tubovat mezi 10-80 minutou. Dýchání bylo účinkem
carfentanilu částečně deprimováno, parciální tlak v te-
penné krvi se pohyboval mezi 50-60 torry a parciální
tlak oxidu uhličitého byl 45-50 torrů. Zcela charakte-
ristická byla počáteční tachypnoe, která se však poz-
ději zklidnila. Tepová frekvence klesla oproti výchozí
hodnotě o 40-50 % a činila v průběhu celé imobili-

zace 45-60 tepů/min. Probouzení bylo ve většině pří-
padů klidné, ojediněle se vyskytly drobné excitační
příznaky. V tomto období jsme pozorovali také pře-
citlivělost na kovové zvuky. Účinek carfentanilu jsme
mohli kdykoliv antagonizovat specifickým antago-
nistou diprenorfinem (Revivon – parciální antago-
nista opioidů používaný ve veterinární medicíně)
aplikovaným intravenózně. Jeho optimální dávkování
bylo 10x vyšší než dávkování cafentanilu.
Carfentanil v dávce 20 µg/kg i.m. nevedl k pod-

statným rozdílům v chování a v kardiorespiračních
parametrech oproti nižšímu dávkování. I při vysoké
dávce 100 µg/kg i.m. nedošlo k statisticky význam-
nému rozdílu v ovlivnění kardiorespiračních parame-
trů oproti nižším dávkám. Patrně se vyskytuje u car-
fentanilu také stropní účinek pro dechovou depresi.
Zato se výrazně prodloužilo zotavení. Ještě 4-8 hodin
po aplikaci leželi psi ve sternální poloze a pouze
neochotně vstávali. Po 24 hodinách byli ještě sedo-
váni s mírně ataktickou chůzí a opakovaně uléhali do
sternální polohy. Úplné zotavení nastalo za 48 hod.,
kdy začali spontánně přijímat potravu.
Výskyt excitačních příznaků jsme zcela omezili

podáním malých dávek propionylpromazinu (Combe-
len) v dávce 0,25-0,5 mg/kg i.m. asi 10 až 15 minut
před aplikací carfentanilu. Při kombinaci s trankvilize-
rem došlo také k úplné ztrátě vědomí zvířete. Vzhle-
dem k rychlosti nástupu účinku se nám nejlépe
osvědčila kombinace carfentanilu v dávce 10 µg/kg
i.m. spolu s xylazinem v dávce 150 µg/kg i.m., kdy
nástup účinku trval pouze 3 minuty.
V pražské ZOO jsme carfentanil také testovali

u psa dinga nebo u samce vlka kanadského, rovněž
v dávce používané u psa to je 10 µg/kg i.m.

Obr. 2 – Imobilizace psa carfentanilem 10 µg/kg i.m.
(Zdroj: archiv autora)

Carfentanil – makak rhesus (Macaca mulatta)
Na experimentální pracovišti IKEM jsme použili

ke studování farmakologických účinků carfentanilu
také opice makak rhesus (Macaca mulatta). V pilot-
ních studiích jsme testovali carfentanil intramuskulár-
ně. Zjistili jsme optimální dávkování mezi 1,5-2,5
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µg//kg i.m. Při takovém dávkování došlo za 1-2 min.
k nástupu sedace, která se rychle prohlubovala. Za 4-
5 min. nastala úplná ztráta agresivity a se zvířaty bylo
možno bez obtíží manipulovat. Naopak při dávce 5
µg/kg i.m. došlo u samice makaka k těžké dechové
depresi a těžké bradykardii, která vyžadovala resusci-
taci s úspěšným koncem. Účinky carfenanilu jsme
sledovali po 30 min. a poté jsme aplikovali specific-
kého antagonistu diprenorfin (parciální antagonista
opioidních receptorů používaný jen ve veterinární
medicíně) v dávce 0,5-1mg i.m. Zotavení nastalo bě-
hem několika minut.

Obr 3 – Imobilizace makaka rhesus (Macaca mulatta)
carfentanilem v dávce 2 ug/kg i.m. Úplná ztráta agresivního

chování (Zdroj: archiv autora)

Carfentanil – pavián pláštíkový (Papio hamad-
ryas)
Carfentanil jsme testovali také u mladého samce

paviána pláštíkového (Papio hamadryas) stáří okolo
3 let, váhy 12,3 kg. Po carfentanilu v celkové dávce
15 µg i.m. nastala během 5 min výrazná sedace
s úplnou ztrátou agresivity. Manipulace se zvířetem
byla možná, ale dávka nestačila k tomu, abychom
vyndali zvíře z klece. Proto jsme přidali carfentanil
v celkové dávce 5 µg i.m.. Po 10 min se sedace vý-
razně prohloubila. Po vynětí z klece bylo zvíře zcela
manipulovatelné bez známek obrany. Pavián byl při
vědomí a seděl apaticky na stole. Po přidání další
dávky 5 µg ulehl do polohy na zádech. V této době
byla již patrná respirační deprese. Pavián seděl s čás-
tečně otevřenými ústy a protruzí jazyka. Ve 35 minutě
jsme podali diprenorfin v celkové dávce 1,5 mg (60x
více než byla dávka agonisty). Během 5 minut došlo
k návratu psychomotorické aktivity a k obnovení

agresivního chování. Během zotavování jsme pozo-
rovali pruritus na celém těle, který odezněl během
45 min.

Obr. 4 – Imobilizace paviána pláštíkového (Papio hamadryas)
carfentanilem v dávce 2 µg/kg i.m. Patrná úplná ztráta

agresivního chování (Zdroj: archiv autora)

Carfentanil – lidoopi
Imobilizaci carfentanilem jsme také zkoušeli u šim-
panzů pražské zoo v dávkách 0,8-1,5 µg . kg1i.m.
Vyšší dávkování vedlo již k imobilizaci s výraznou
analgezií. Perorální aplikace carfentanilu v dávce
15 µg.kg1 vedla ke střídání stavů silného útlumu
a excitačních projevů s vokalizací zvířete (Hess a spol.
1985)3. Účinky carfentanilu per os jsme také zkoušeli
u dospělé samice gorily nížinné (Gorilla gorilla). Zví-
řeti, o odhadnuté hmotnosti 80–90 kg, jsme frakcio-
novaně podali carfentanil v ovocné šťávě v celkové
dávce 1 mg. Docílili jsme však pouze lehké sedace se
známkami zvýšené činnosti parasympatiku (flatu-
lence, kálení).

9

Recenzovaný přehledový článek BULLETIN 2/2018



10

Obr. 5 – Imobilizace šimpanze (Pan troglodytes) carfentanilem
v dávce 1 µg/kg intramuskulárně. Je patrný výrazný

hypnosedativní účinek. (Zdroj: archiv autora)

Carfentanil – člověk
Carfentanil působívanalgeticky ekvivalentních dáv-

kách daleko větší hypnosedativní účinek než fenta-
nyl. Prahová dávka carfentanilu u člověka je 1–2 µg,
účinná dávka se pohybuje mezi 8–15 µg i.m., tj.
0,1-0,2 µg/kg i.m. K těžké dechové depresi a ztrátě
vědomí dochází po celkové dávce 50-100 µg, tj.
0,7-1,4 µg/kg i.m.
V roce 1985 jsme testovali carfentanil v dávce

0,25 µg/kg i.m. u 20leté ženy, váhy 63 kg. Již během
7 min došlo ke slabé sedaci spojené se snížením vní-
mání doteku a percepce bolesti. Sedace se dále pro-
hlubovala, až došlo ke spánku, který byl doprová-
zen živými sny. Respirační frekvence v průběhu
účinku klesla z 18 dechů na 9, tepová frekvence
z 86 tepů na 66 tepů/min, krevní tlak ze 130/80 torrů
na 110/70 torrů. V 60 minutě jsme podali naloxon
v dávce 0,4 mg i.m. a za 15 minut následoval naloxon
v dávce 0,4 mg i.v. Po intravenózní aplikaci došlo
k úplnému antagonizování účinku, za 2 hod se však

objevila mírná sedace. V období zotavování byla
mírná nauzea.
U dvou pokusných osob, zdravotních sester ve

věku 23–24 let, jsme podali carfentanil nazálně
v dávce 0,25 µg/kg. Došlo k výrazné sedaci s analge-
zií během 10 minut od aplikace.

Obr. 6 – Euforie po podání silného opioidu fentanylu
(publikováno se svolením pacientky)

(Zdroj: archiv autora)

Obr. 7 a 8 – Výrazné omámení a hypnosedativní účinek carfentanilu v dávce 0,25 ug/kg nazálně
(fotografie publikována se svolením pokusné osoby) (Zdroj: archiv autora)
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Nazální aplikace carfentanilu u psa
Důležitým vodítkem pro náš výzkum byla práce

Porta a kol. (1983), kteří aplikovali pokusným
psům nazálně v smotku vaty carfentanil v dávce
0,19±0,01ml po dobu pouhých 20 sekund4. Při pou-
žití koncentrace preparátu 10 mg v 1 ml odpovídá
podaná dávka 1,9 mg. Při uváděné hmotnosti psů
mezi 20–30 kg se pohybovaly nazální dávky carfen-
tanilu mezi 63,3-95 µg/kg. Ataxie nastoupila během
2,37±0,14 min., k ulehnutí do sternální polohy došlo
během 2,95±0,24 min., k ulehnutí do polohy na bok
v průběhu 4,03±0,25 min. Maximální účinek carfen-
tanilubyl pozorován za 15minut po aplikaci.Délka chi-
rurgické analgezie byla v průměru 1,5 hod., s pozvol-
ným odezníváním účinku do 3 hodin. Zotavení trvalo
3,5 hod., v jednom případě až 6 hod. Carfentanil vý-
razně snížil tepovou frekvenci až na hodnoty 50 tepů
za minutu. Také dechová frekvence výrazně poklesla.
Krevní plyny vykazovaly určitý stupeň dechové de-
prese, pCO2 40-50 torrů, pO2 okolo 50 torrů, pH
7,23-7,25. Výsledky ukázaly, že nazální podání car-
fentanilu je schopno vyvolat chirurgickou analgezii.
Vzniklá respirační deprese neohrožovala život zvířete.
Na základě výše uvedených údajů jsme zvolili tes-

tování carfentanilu v dávce 20 µg/kg nazálně. V kon-
trolní skupině jsme studovali etorfin, další ultrapo-
tentní opioid, v dávce 30 µg/kg spolu s acetylproma-
zinem v dávce 0,122mg/kg v kombinovaném prepa-
rátu Immobilon large animals. Po nazální aplikaci
tohoto opioidu jsme pozorovali první známky účinku
za 1,5-20 min. I velmi čilí psi se postupně zklidňovali
a poklesávali na zadních končetinách. U 8 z 10 psů
se vyvinula tachypnoe, která postupně ustupovala.
Ve 3-5 minutě ulehl pes do sternální polohy a mezi
8-12 minutou do polohy na boku. V této době byla již
výborná analgézie. Nástup účinku však byl provázen
mírnými excitačními příznaky a také v průběhu imo-
bilizace vedly zvukové i vizuální podněty ke zvedání
hlavy zvířete od země a k záškubům končetin. Pes byl
v průběhu imobilizace při vědomí a schopen částečně
vnímat své okolí. Ke značnému snížení excitačních
příznaků došlo po zakrytí očí zvířete rouškou.
Srdeční frekvence poklesla v některých případech
až na 40 tepů za min. Intramuskulární aplikace atro-
pinu vedla během 5-10 min. ke korekci této brady-
kardie. U krevních plynů činil nejhlubší pokles par-
ciálního tlaku kyslíku až ke 45 torrům a vzestup par-
ciálního tlaku oxidu uhličitého na 65 torrů. Získané
výsledky se v podstatě shodují s výsledky Porta
a spol. (1983) při použití 3-4,5x vyšší dávky. Kon-
trolní skupina s etorfinem a acetylpromazinem měla
menší výskyt excitačních příznaků vzhledem k pří-
tomnosti neuroleptika5.

Carfentanil v pražské zoologické zahradě
Carfentanil jsme testovali kromě již zmíněných li-

doopů také na četných druzích antilop a psovitých
šelmách3. Kudu velký (Tragelaphus strepsicerus) je
nádherná antilopa s krásně šroubovitě vinutými rohy.
Se vzhledem tohoto zvířete nás seznámil známý ces-
tovatel Emil Holub (1847-1902) na velké výstavě ve
Vídni v roce 1891 a následujícího roku v Praze. U sam-
ce kudu velkého s odhadnutou hmotností 200 kg jsme
podali carfentanil v celkové dávce 2 mg spolu s 10
mg xylazinu. Již v prvních minutách po aplikaci jsme
pozorovali známky zvýšeného tónu parasympatiku –

hypersalivaci s olizováním a kálení. Zvíře vykazovalo
zvýšenou pohybovou aktivitu. V 8. min. se objevily
poruchy stability, stoj o širší bázi. V 11. min. došlo ke
ztrátě stability a ve 14. min. následoval pád nazad do
boční polohy. V období indukce byly patrné mírné
excitační příznaky – zvýšený svalový tonus a zaklá-
nění hlavy (naznačený opistotonus). V průběhu imo-
bilizace bylo zvíře zcela klidné, dechová frekvence
činila 8 dechů za min., jazyk a sliznice byly bez
cyanózy. Ve 40. min od aplikace jsme po ošetření
proti ektoparazitům a korekci kopyt injikovali dipre-
norfin v celkové dávce 18mg do vena jugularis. Bě-
hem 3 minut zvíře vstalo, chovalo se téměř normálně,
pouze přetrvávaly známky lehké sedace.
Starou samici psa dingo (Canis dingo) o hmotnosti

15 kg jsme imobilozovali carfentanilem v celkové
dávce 150 µg i.m.. Po 11 minutách zaujala polohu
na boku, ve 45. min. se objevovaly známky probou-
zení a zvíře se přetáčelo do hrudní polohy. Také sa-
mec vlka kanadského (Canis lupus occidentalis)
o hmotnosti 20kg byl dávkou 10 µg/kg i.m. imobili-
zován po 17 minutách od aplikace. Ataktické chůze
byl schopen po 90 minutách. Po počáteční tachypnoe
došlo v průběhu imobilizace k poklesu dechové frek-
vence na 6-8 dechů za min.. Ani u jednoho ze zá-
stupců psovitých šelem jsme nepozorovali výraznější
excitační projevy v průběhu imobilizace.

Carfentanil – netradiční způsoby aplikace
Carfentanil byl také aplikován i netradičními způ-

soby podání. U šimpanzů, gibbonů a malp kapucín-
ských byl carfentanil aplikován bukálně v dávkách
2-4 µg/kg samotných nebo v kombinaci s dehydro-
benzperidolem (Kearns a spol. 1999)6. Stejná autorka
(2000) podala carfentanil transbukálně u 5 šimpanzů
po předchozí premedikaci droperiolem v celkové
dávce 2,5 mg7. Ramsay a spol 1995 použili carfenta-
nil transbukálně k imobilizaci medvěda baribala
(Ursus americanus) o hmotnosti 80–233 kg. (8) Cel-
ková dávka carfentanilu se pohybovala od 0,7–3 mg,
což odpovídá dávce 6,8–18,8 µg/kg. Carfentanil byl
aplikován v 5–20 ml medu a podáván titračním způ-
sobem. K imobilizaci došlo v průměru za 10 minut,
v průběhu imobilizace byla patrná bradypnea, desa-
turace krve a svalová rigidita. Po aplikaci naltrexonu
v dávce 10 mg na 1 mg carfentanilu došlo k plnému

Recenzovaný přehledový článek BULLETIN 2/2018



zotavení za 5-8 minut. U kozy domácí byla testována
kombinace carfentanilu v dávce 60 µg/kg bukálně
spolu s detomidinem v dávce 60µg/kg (Sleemen
a spol. 1997)9. V televizi na kanálu Discovery Chan-
nel byl trankvilizován medvěd grizly o hmotnosti
500 kg carfentanilem bukálně a transportován z již-
ního Texasu do zoo v Houstonu. Carfentanil byl opět
rozpuštěn v medu. Ve filmu Ztracený svět–Jurský
park byl Tyranosaurus Rex imobilizován 2 střelami
(10 mg koncentrovaného carfentanilu).

Carfentanil – jako pouliční droga
Nejprve několik alarmujících údajů týkajících se

zneužívání drog.
Podle OSN je 250 miliónů lidí závislých na dro-

gách. Přes 200 tisíc jich v roce 2015 zemřelo na
nežádoucí účinky. V minulém roce téměř 40 % Ame-
ričanů, tj. 91,8 miliónů, obdrželo recept na lék obsa-
hující opioid. Z toho každý osmý získal recept na
opioidy od přátel nebo příbuzných. Nejčastější pří-
činou požívání opioidů byla fyzická bolest. 10 % lidí
chtělo fyzicky relaxovat, dalších 10 % být omámeno
a cítit se „high“. Odhaduje se, že asi 0,8 % všech
Američanů je závislých na opioidech. Opioidy zneu-
žívá v USA 11,5 miliónů lidí. V Německu zemřelo na
účinky drog v minulém roce 1333 lidí.
V současné době dochází ve Spojených Státech

i Kanadě k epidemii smrtí při předávkování léku proti
bolesti oxykodonu nebo fentanylu nebo drog, zejména
heroinu. Američané umírají náhle v autobusech ve-
řejné dopravy i v jídelnách rychlého občerstvení. Tato
úmrtí jsou předzvěstí dalšího zhoršení situace v této
oblasti. Se vzestupem počtu obětí na předávkování
opioidy se počítá až do roku 2027. V roce 2015 se
stalo obětí opioidů 33 000 Američanů. Nyní si
opioidy v podobě legálních léků i nelegálních drog
vyžádají v průměru 100 mrtvých Američanů denně.
V roce 2027 by to mohlo být až 250 lidí denně.
Opioidy jako příčina úmrtí tak hladce předstihly
střelné zbraně. Již dnes stojí léčení Američanů zá-
vislých na opioidech 80 miliard dolarů ročně. Počet
vydaných předpisů na opiáty se v USA jen za léta
1991-2011 ztrojnásobil. Závislost na těchto farma-
kách však za posledních pět let stoupla šestinásobně.
V posledních dvou letech raketově stoupá počet úmrtí
na předávkování heroinem, do kterého dealeři přimí-
chají velmi malé množství carfentanilu a tím značně
zvýší jeho účinek. Bohužel většinou nevědí, že prá-
šek carfentanilu velký jako zrnko soli již může způ-
sobit smrtelnou dechovou depresi. Počet předávko-
vání proto dramaticky stoupá a jednou z obětí byla
i populární pěvecká hvězda Prince (1958-2016).
Předávkování carfentanilem se značně liší od pře-
dávkování heroinem. Nejen, že je carfentanil neuvě-
řitelně účinný, ale také se daleko hůře antagonizuje
specifickým antagonistou naloxonem. Typická dávka
při předávkování heroinem vyžaduje 0,4-0,8mg na-

loxonu nebo naltrexonu i.v. Při kombinaci heroinu
s carfentanilem se pak tato dávka zvyšuje až na
2-4mg naloxonu i.v. Záchranáři často naloxon pod-
dávkují a nejsou schopni oživit pacienta. Z veterinární
medicíny víme, že pro antagonizování 1mg carfen-
tanilu je zapotřebí 100mg naltrexonu, které vede
k antagonizování opioidů10.

Opioidy a sex
Všeobecně se dá říci, že klasické opioidy působí

sedaci a zklidnění a tím také tlumí sexuální aktivitu.
U chronických závislostí na opiátech se proto setká-
váme s výskytem impotence u mužů a frigidity u žen.
U heroinu, ale také u stimulancií typu kokainu nebo
amfetaminu, se můžeme setkat s tzv. „rushem“ nebo
„kickem“, kterým označujeme náhlé objevení účinků
drogy. Konzument přechodně pociťuje silný eufo-
rický účinek až intenzivní orgastický pocit. Pro velmi
rychlý nástup účinku je rozhodující vysoká rozpust-
nost v tucích, způsob přípravy a způsob aplikace.
Nejčastější výskyt „kicku“ je po intravenózní apli-
kaci, kde velmi rychle stoupne plazmatická koncen-
trace v mozku a dojde k vyplavení dopaminu. Omá-
mený pak prožívá pocit jako „šlehnutí bičem“ a náhlé
objevení euforického účinku.

Opioidy jako „date rape drugs“
Opioidy jsou používány jako „date rape drugs“

vzácně. Je to zejména pro jejich špatnou dostupnost,
protože podléhají zákonu o omamných látkách.
Morfin navodí pocit omámení a psychomotorické

sedace zároveň s odstíněním od zevního prostředí
a tyto účinky se mohou uplatnit při sexuálních delik-
tech. Silnou psychomotorickou sedaci navodí přede-
vším fentanyl a jeho deriváty, zejména sufentanil. Po
perorální aplikaci však mají fentanyl a jeho deriváty
malou biologickou dostupnost. Ta se zvýší po na-
zální, bukální nebo sublinguální aplikaci.
Ultrapotentní opioidy, které se používají ve veteri-

nární medicíně, carfentanil, etorfin nebo thiofentanil,
by se mohly také uplatnit jako „date rape drugs“.
Vzhledem ke své extrémní potenci stačí již několik
ug k navození silné psychomotorické sedace. Velmi
snadno tak dochází k předávkování a ke smrti daného
jedince.

Carfentanil jako „non lethal weapons“
Nejsilnější známý opioid byl použit při osvobo-

zování rukojmích v divadle Dubrovka nedaleko
Moskvy. Když čečenští separatisté v čele s M. Bara-
jevem obsadili dne 23. 10. 2002 divadlo, zajali okolo
800 rukojmích, z toho bylo 75 cizinců z celkem
14 zemí. Po vyjednávání propustili Čečenci 150-200
osob. Dne 25. 10. 2002 pak vpustili speciální ruské
policejní jednotky do klimatizačního zařízení divadla
aerosol anestetik, který pak v krátké době vedl k imo-
bilizaci rukojmích i útočníků. Jak zjistily výzkumy
Richese a spol. 2012, byla jako anestetický plyn pou-
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žita směs carfentanilu a remifentanilu11. Bylo to zjiš-
těno analýzou šatů kapalinovou chromatografií u dvou
britských občanů, kteří přežili. V moči rukojmích byl
nalezen metabolit norcarfentanil.
Remifentanil je ultra krátce působící opioid s vý-

borně řiditelným účinkem. Urychluje nástup účinku
a snižuje toxicitu carfentanilu. Němečtí toxikologové
ve spolupráci s anesteziology vyšetřili několik ně-
meckých rukojmí a v jejich moči nalezli metabolity
halotanu, který byl dříve běžně používán jako inha-
lační anestetikum. Byl v nízké koncentraci pravdě-
podobně nosným plynem v aerosolu.
Carfentanil v roztoku je bezbarvý, bez zápachu,

stejně jako remifentanil. Pro nástup dechové deprese
je terapeutická šíře velmi individuální a dávkování
lze proto obtížně odhadnout. Celkem zahynulo asi
130 rukojmích a 40 čečenských rebelů, kteří byli po
omámení zastřeleni.

Do dnešní doby panuje diskuze, zda počet obětí
nebyl příliš vysoký (15%) a zda se tom dalo částečně
zabránit. Jisté je, že při tak vysokém počtu rukojmích
bylo toto řešení jediné možné, jak je aspoň částečně
zachránit. Na druhé straně ruští lékaři, kteří přijeli
k divadlu Dubrovka, nevěděli, jaký „uspávací plyn„
byl použit a neměli specifického antagonistu opioidů
naloxon. Oběti byly transportovány do nemocnice
autobusy bez jakéhokoliv lékařského zajištění. Car-
fentanil byl jistě použit ještě několikrát, např. v sibiř-
ském městečku Nalčik při osvobozování rukojmích
držených v obchodě. Také Američané použili carfen-
tanil v aerosolu v Afghánistánu při dobývání jeskyn-
ního komplexu Tora Bora. Bližší údaje však nejsou
dostupné.
Článek převzat se svolením časopisu Remedia. Byl

rozšířen textově i obrazově a doplněn o problematiku
související s drogovou závislostí.
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Abstract:
Carfentanil is the strongest known opioid (10 000x powerful than morphine) synthetized in mid-70s of 20th century. It
is not used in humane medicine due to enormous power of effect and strong binding to opioid receptors. However, itis
perfectly suited for studies of opioid interaction with its receptor. In United States it is used to immobilize different
species of big animals, especially in nature. In Europe another ultrapotent opioid derivate is used – etorphine. The
effects of carfentanil are the same as effects of other opioids. In 1984 we acquired sample of carfentanil that was tested
on rats, rhesus monkeys, dogs, hamadryas baboons and animals in the Prague ZOO (hominides, antelopes etc.). In
a pilot study we evaluated the effect of carfentanil administered intramuscularly and nasally to volunteers on their
behaviour and basic cardiorespiratory parameters. The substance is currently very dangerous drug in combination
with heroin. Together with remifentanil in aerosol formulation it was used during the release of hostages by Russian
special police units in the Dubrovka Theatre in 2002.
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KOMUNÁLNÍ ODPADNÍ VODA
JAKO DIAGNOSTICKÉ MEDIUM

VĚRA OČENÁŠKOVÁ

T. G. Masaryk Water Research Institute, Public Research Institution Prag, Czech Republic

Klíčová slova:
epidemiologie odpadních vod; odpadní vody; alkohol; drogy; léčiva; nikotin; ftaláty; rezidua pesticidů; biomarkery

Abstrakt:
Příspěvek nastiňuje možnosti využití epidemiologického přístupu k analýze komunálních odpadních vod k monitoringu
životního stylu obyvatelstva, stravovacích návyků, dopadů stavu životního prostředí na člověka, hodnocení zdravot-
ního stavu populace a sledování spotřeby nezákonných drog a dalších látek v monitorované populaci. Jeho cílem je
upozornit na potřebu věnovat se tomuto vědnímu oboru více i v České republice.

Úvod

Získat nové údaje o tom, co všechno se v životním
prostředí vyskytuje, je ve své podstatě čím dál tím
jednodušší. Instrumentální technika se bouřlivě vy-
víjí, je stále citlivější a citlivější, obsluha přístrojů
se zjednodušuje. V jednom analytickém běhu stano-
vujeme stovky sloučenin najednou, a to v nanogramo-
vých i subnanogramových množstvích. Stanovujeme
látky známé („target analysis“), hledáme další látky
(„non-target screening“), abychom je následně již
jako známé látky mohli dále sledovat. Takto získaná
data většinou porovnáme s legislativou, s normami,
vyhláškami, maximálními reziduálními limity a zjis-
tíme, zda analyzovaný vzorek vyhovuje či nevyho-
vuje požadovaným parametrům.

Na naměřená data můžeme ale pohlížet i jiným
způsobem. Epidemiologický přístup k analýze komu-
nálních odpadních vod („wastewater based epidemio-
logy“ – WBE) je příkladem jiného využití naměře-
ných dat. Základ WBE byl položen na přelomu let
1999 až 2000 vyslovením hypotézy, že ke komunální
odpadní vodě lze přistupovat jako ke zředěnému
vzorku moči1,2 a poprvé byla aplikována v povodí
řeky Pád3. Prvními látkami, které byly takto sledo-
vány, byly nezákonné drogy, především kokain a jeho
metabolity. Cílem bylo zjistit spotřebu nezákonných
drog ve sledované populaci zpětnou kalkulací zjiště-
ných koncentrací drog v komunálních odpadních vo-
dách. Obecný princip nového přístupu k monitorování
a zpřesňování odhadu prevalence a užívání drog v po-
pulaci metodou epidemiologie odpadních vod – „se-
wage epidemiology“ byl popsán ve zvláštní zprávě
Evropského monitorovacího centra pro drogy a dro-
gové závislosti (EMCDDA) z roku 20084. Nejvý-
znamnější analytickou metodou používanou k měření

je bezpochyby kapalinová chromatografie ve spojení
s hmotnostní detekcí.

Od dob svého vzniku se stala WBE plnohodnot-
nou, velmi rychle se rozvíjející disciplínou, která spo-
juje práci expertů z mnoha oborů. V celosvětovém
měřítku je využívána především jako doplňková me-
toda k monitoringu spotřeby nezákonných drog, např.
v Evropě Ort5, v Asii Khan3 nebo Gao7, v Americe
Subedi a Kannan8 v Austrálii Irvine9.

V moči, a tím i v komunálních odpadních vodách,
se vyskytují i další látky (či jejich metabolity), kterým
je lidská populace exponována a které jsou v těle
metabolizovány, jako např. zákonné drogy a léčiva,
kofein, nikotin, ethanol, potravinové a environmen-
tální kontaminanty, ale i specifické biomarkery, které
mohou přinášet informace o zdravotním stavu moni-
torovaného obyvatelstva. Kvantitativní měření těchto
látek spolu se zpětnou kalkulací poskytne informaci
např. o stravovacích návycích, zdravotním stavu, vý-
skytu chorob, spotřebě alkoholu, léčiv a nikotinu
nebo expozici potravinovým a environmentálním po-
lutantům. Zároveň lze zjistit také trendy v užívání, či
expozici, ať už krátkodobé nebo dlouhodobé.

Příklad možných biomarkerů využitelných pro mo-
nitoring zdravotního stravu populace prostřednictvím
WBE uvádějí Thomas a Reid10. Tyto biomarkery roz-
dělují do čtyř skupin. První skupina slouží k monito-
ringu životního stylu, druhá ke sledování stravova-
cích návyků, další k hodnocení zdravotního stavu
populace a výskytu chorob, poslední je zaměřena na
dopady stavu životního prostředí na člověka (expo-
zice pesticidům, PAH a aflatoxinům). Autoři upozor-
ňují na obrovský potenciál epidemiologického pří-
stupu k analýze komunálních odpadních vod, stejně
jako Kasprzyk-Hordern11.
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Alkohol, drogy, léčiva, nikotin
Sledováním spotřeby alkoholu v Norsku prostřed-

nictvím specifických biomarkerů ethylsulfátu a ethyl-
glukuronidu v komunální odpadní vodě se zabývají
Reid et al.12 a doporučují využití této metody ke
sledování efektivity preventivních kampaní zaměře-
ných na snížení spotřeby alkoholu.
Venkatesan a Halden navrhují využít čistírny od-

padních vod jako „observatoř“ pro předpověď zdra-
votního a environmentálního rizika způsobeného
antropogenními chemickými látkam13.
Venhuis s kolegy sledovali spotřebu sildenafilu,

léku na erektivní disfunkci, ve třech nizozemských
městech. Výsledky porovnali s množstvím předepiso-
vaného farmaka. Z porovnání obou údajů usuzují, že
cca 60 % sildenafilu bylo pořízeno na černém trhu14.
K monitoringu spotřeby nikotinu v České a Sloven-

ské republice využili epidemiologický přístup k ana-
lýze odpadních vod15. Z výsledků týdenního monito-
ringu celkem v sedmi městech byla zpětnou kalkulací
využívající specifický korekční faktor vypočtena spo-
třeba cigaret v České, resp. Slovenské republice a vý-
sledky byly porovnány s oficiálními statistikami
o spotřebě cigaret. Shoda mezi výsledky byla velmi
dobrá. Obdobným postupem monitorovali spotřebu
nikotinu (a cigaret) v osmi italských městech Castig-
lioni et al.16. Oba způsoby zjištění spotřeby cigaret se
vhodně doplňují, epidemiologický přístup umožňuje
sledovat trendy ve spotřebě v téměř reálném čase
a účinnost opatření směřujících ke snížení spotřeby
tabáku. V Belgii (město Lier) monitorovali spotřebu
nikotinu a alkoholu pomocí epidemiologického pří-
stupu van Vel et al.17.
Baz-Lomba et al. porovnávali množství nelegál-

ních drog, alkoholu, nikotinu a kofeinu v odpadních
vodách s údaji zjištěnými jiným způsobem (prodej,
zabavené drogy, spotřeba). Pro léčiva a kokain byla
prokázána dobrá shoda výsledků, u ostatních látek je
třeba ve výzkumu pokračovat18.
První mezinárodní studii srovnávající spotřebu

alkoholu zjištěnou prostřednictvím epidemiologic-
kého přístupu ke komunálním odpadním vodám v cel-
kem 20 městech Evropy, Austrálie a Kanady prezen-
tovali Ryu et al.19. Opět bylo prokázáno, že epi-
demiologický přístup k analýze odpadních vod je vý-
znamným doplňujícím nástrojem pro sledování spo-
třeby alkoholu na komunální úrovni.

Pesticidy
Nový přístup k biomonitoringu prezentují Rousis

et al.20,21. V komunální odpadní vodě z několika ital-
ských měst sledovali přítomnost humánních metabo-
litů alkylfosfátů, pyrethroidů, chlorpyrifosu a chlorpy-
rifos-methylu. Výsledky dokumentují vysokou expo-
zici populace pesticidním látkám běžně používaným
k ochraně zemědělských plodin, průmyslovým a do-
mácím účelům. V rámci Evropy sledoval Routis se
spoluautory specifické biomarkery triazinů, organo-
fosfátů a pyrethroidů v osmi evropských městech
a státech. Nejvyšší hodnoty byly zjištěny pro organo-
fosfáty, nejnižší pro triaziny. V některých městech
byla populace vystavena především působení pyret-
hroidů, v dalších převládaly organofosfáty. Výsledky
byly v dobré korelaci s národními statistikami o pro-
deji pesticidních látek a dokumentují vhodnost vy-
užití tohoto přístupu ke sledování expozice populace
pesticidním látkám22.

Ftaláty
Další skupinou látek, kterou je možno tímto způ-

sobem sledovat, jsou ftaláty. Možné využití sledování
metabolitů ftalátů v komunální odpadní vodě pro ča-
soprostorové studie expozice populace těmto slouče-
ninám a identifikaci více ohrožených oblastí předpo-
kládají Gonzáles-Mariňo et al.23.

Závěr
Tento příspěvek uvádí jen příklady možností epi-

demiologického přístupu k odpadním vodám. Sou-
časný stav a budoucí perspektivy využití měření
biomarkerů v odpadních vodách jako nového zdroje
epidemiologických informací publikuje v podrobném
souhrnném článku skupina badatelů, kteří se této
problematice věnují dlouhodobě24. Jak již bylo ře-
čeno, epidemiologický přístup k analýze odpadních
vod je velmi rychle se rozvíjející multidisciplinár-
ní obor, který otvírá mnoho dalších možností ke sle-
dování životního stylu a zdraví populace. Je třeba
ještě další výzkum, především je nutno věnovat
pozornost chování biomarkerů v kanalizační síti,
např. jejich schopnosti vázat se na suspendované
částice přítomné v odpadní vodě, vliv pH, teploty
vody v systému či dobu zádrže v této síti, než bude
možno WBE adekvátně aplikovat. Bylo by vhodné
i v České republice této problematice věnovat více
pozornosti.

Příspěvek byl publikován ve sborníku konferen-
ce Hydroanalytika 2017, ISBN-978-80-904986-3-1.
Článek převzat se svolením redakce.
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Abstract:
The paper outlines possibilities of epidemiological approach used to analysis of municipal wastewater to monitor
lifestyle of population, dietary habits, environmental impacts on humans, assessment of the state of health of popu-
lation and monitoring consumption of illicit drugs and other substances in monitored population. It draws attention to
this scientific field also in the Czech Republic.
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UNIKÁTNÍ SANACE OBJEKTU
KONTAMINOVANÉHO METAMFETAMINEM

KAREL LEHMERT

CBRNe Forensic Sampling Laboratory – VAKOS XT, Prague, Czech Republic

Klíčová slova:
metamfetamin; sanace; dekontaminace

Abstrakt:
První případ sanace stavby zasažené metamfetaminem rozptýleným do ovzduší z nelegální laboratoře na jeho výrobu
byl realizován v dubnu 2018 v Křižanově. Původní vysoké hodnoty metamfetaminu zachycené ve vzorcích až do
hloubky 10 cm od povrchu omítky se podařilo experimentální metodou snížit pod detekční limit 0,5 ng/g. V praxi
tak bylo demonstrováno, že lze efektivně dekontaminovat i stavbu (zde zdravotní středisko) za plného provozu.

V řadě zemí po světě je standardem, že nemovitosti
kontaminované po nelegální výrobě psychoaktivních
látek jsou z moci úřední prohlášeny za nezpůsobilé
k dalšímu užívání do doby provedení sanace. Nejčas-
těji je zodpovědným úřadem orgán ochrany veřejné-
ho zdraví, tj. hygienická služba. Sanaci nemovitosti
hradí majitel nemovitosti, provádí ji specializovaný
komerční subjekt a je ukončena předložením znalec-
kého posudku podloženého analýzou validních
vzorků, pokud byl obsah cílové látky snížen na do-
poručenou úroveň.
U psychoaktivních látek neexistuje bezpečná hod-

nota podobně jako u běžných chemických látek. Nej-
častější hodnota uznávaná ve světě jako bezpečná je
500 ng/dm2. Dlouhodobým pozorováním se ukazu-
je tato hodnota jako vysoká, neboť při chronické
expozici metamfetaminem se zejména u dětí objevu-
jí pozorovatelné příznaky již při hodnotách kolem
225 ng/dm2 v okolním prostředí.
Ačkoliv je prokázáno jak ze zahraničí1, tak z do-

mácího prostředí, metamfetamin penetrující stavbu je
značně persistentní2,3, dochází k roznášení jak me-
tamfetaminu, tak jodu zejména vlhkostí do dalších
i původně nezasažených prostor. I po 10 letech si
lze přistěhováním se do kontaminované domácnosti
v krátkém období přivodit závažné zdravotní ná-
sledky. Rodina žijící v domě s historií nelegální labo-
ratoře utrpěla závažné škody na zdraví. Tři děti v ba-
tolecím věku trpící malátností a dýchacími problémy
byly léčeny nejvyššími přípustnými dávkami steroidů
s akutními ataky končícími zásahy pohotovostní
služby místní nemocnice. U matky se rozvinuly psy-
chické problémy doprovázené těžkými migrénami,
komplikované u obou rodičů onemocněním ledvin.
Okamžitě po opuštění domu se zdravotní stav rodiny
zlepšil – děti již více nepotřebovaly inhalátory k pod-

poře dýchání, migrény a onemocnění ledvin zmizely.
Vzorky ukázaly nejvyšší koncentraci residuí na ku-
chyňské lince, kde se připravovaly pokrmy a sterili-
zovaly dětské láhve. Cena za kompletní sanaci a de-
kontaminaci domu byla takřka likvidační – USD
30 000.4,5

Jiná americká rodina již devět dní po nastěhová-
ní se do nového domu pozorovala u rodinného psa
prudký nástup nespecifických záchvatů a u šestiletého
syna se rozvinuly dýchací obtíže podobné astmatu.
Dům byl dle sousedů známý jako „drogové doupě“
a provedené testy ukázaly 100násobné překročení
hygienických limitů pro nutnou sanaci.
Ve 20 státech USA je zákonem uložená povinnost

majiteli nemovitosti provést sanaci oprávněnou oso-
bou v případě odhalení nelegální laboratoře. V Ten-
nessee bylo v letech 2005-2009 dáno do úřední ka-
rantény 303 domů díky státnímu registru adres nele-
gálních laboratoří na výrobu narkotik. Jejich celkový
počet však není podle mínění mnoha právníků úplný,
což podporuje statistika z Kalifornie uvádějící ve stej-
ném období 12 000 domů, tedy 200 domů za každý
měsíc. Cena za sanaci a úplnou dekontaminaci se
dle velikosti nemovitosti, hygienických požadavků
a stupně kontaminace pohybuje v rozmezí USD
5000-100 000.4

Čest být historicky prvním, kdo měl odvahu se
postavit problému čelem, se dostala zastupitelstvu
městyse Křižanova pod vedením starostky Marie
Smejkalové a místostarostky Radomíry Schmidové.
Křižanov nechal zodpovědně provést podrobný kon-
taminační screening jak objektů a pozemků varny, tak
i přiléhajícího rodinného domu a nedalekého zdravot-
ního střediska.
Ve stavebním plášti sledované severní a východní

stěny objektu zdravotního střediska Benešovo nám.
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č. p. 123 se nacházela nerovnoměrně distribuovaná
koncentrace metamfetaminu. Kontaminace byla sle-
dována ve třech rovinách – povrchová v omítce,
střední v krajním segmentu zdiva a hluboká odpoví-
dající středu šířky cihly.
V povrchové vrstvě byl nerovnoměrně distribuo-

vaný výskyt metamfetaminu různé koncentrace. Kon-
centrační gradient postupoval od západu k východu
s nejvyšší hodnotou v podstřešní oblasti západní části
primárního objektu. Nerovnoměrnost výskytu lze vy-
světlit odlišnostmi působení atmosférických vlivů,
zejména srážek, a následným rozmýváním v plášti
budovy.
Ve střední rovině byl v únoru 2017 vzorkován ver-

tikální pás při západní straně sledované severní zdi
(podle dešťového svodu u hranice s domem č. p. 257)
a pro porovnání i východní zeď (ul. Meziříčská). Za-
jímavou skutečnostní je hodnota kontaminace vzorku
z východní zdi (Meziříčská ul.). Možným vysvětle-
ním je nejen odlišné působení atmosférických vlivů

(návětrná strana), ale i malá vzdálenost severní zdi od
silnice I/37. Zde se vytváří při atmosférických sráž-
kách turbulentní aerosol (v zimě slaný), potencující
vymývání kontaminace z povrchových vrstev staveb-
ních prvků. Východní strana sledované budovy je ve
větší vzdálenosti od pozemní komunikace (silnice II/
/360) a zmíněné atmosférické vlivy jsou nižší.
V hluboké vrstvě lze sledovat nejvyšší koncentrace

ve vzorcích podstřešní etáže, které dosahují hodnoty
referenčního vzorku omítky podsebití v suché etáži
(kryté přesahem střechy proti srážkám) u západního
kraje severní zdi. To hovoří ve prospěch teorie o vli-
vu solného aerosolu z přilehlé pozemní komunika-
ce. Hodnoty metamfetaminu, deponovaného vzduš-
nou cestou v podobě aerosolu i v 10 cm hloubky
od povrchu, ukázaly trojnásobek obecné hodnoty
500 ng/ /dm2 až ve vzdálenosti 57 metrů od bývalé
varny. Návětrná strana zdravotního střediska vykazo-
vala hodnoty až 15x vyšší i 10 měsíců po uzavření
varny.

Obr. 1 – Distribuce aerosolu metamfetaminu z varny (Zdroj: VAKOS XT)

Po dvou letech od uzavření varny bylo nutné při-
kročit k sanaci zdiva, neboť v rámci projektu snížení
energetické náročnosti objektu zdravotního střediska
bylo realizováno zateplení budovy. Zatímco v příštích
10-15 letech by se hodnoty metamfetaminu ve zdivu
postupně snižovaly vymýváním deštěm a difuzí by
docházelo k jeho prostupu do vnitřního prostoru bu-
dovy, při uzavření pláště budovy zateplením by do
vnitřního prostoru budovy postupně difundovaly pů-

vodní vysoké hodnoty. Ve spolupráci se stavební fir-
mou specializovanou na sanační práce v kontami-
novaném prostředí pracovníci Odběrové laboratoře
CBRNe – VAKOS XT a.s. realizovali experimentální
program sanace porovnávající různé technologické po-
stupy dekontaminace i náročnost odlišných operačních
postupů. Získaná data budou využita i v rámci projektu
Bezpečnostního výzkumu MV „Omezení zdravotních
následků v místech nelegální výroby narkotik“.
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Obr. 2 – Vzorkovací plán vybraných odběrových míst, únor 2017 (Zdroj: VAKOS XT)

Stavební firma v rámci prováděných prací sejmula
z budovy omítku a uložila ji do režimové deponie.
Zdivo budovy zůstalo odhalené k provedení dekonta-
minace. K dekontaminaci bylo použito pro porovnání
jak vymývání mýdelným roztokem dle metodiky US
EPA, tak vlastní komplex dekontaminačních činidel
DecAll od firmy VAKOS XT a.s. Porovnávány byly

standardní operační postupy dle doporučení US EPA,
NZS a dva vlastní postupy pro odlišné podmínky.6

Kontejnery s omítkou byly ve spolupráci s SDH Kři-
žanov dekontaminovány oxidačním loužením dle
vlastního operačního postupu. Výsledkem byla sta-
vební suť použitelná pro další zpracování, např. do
zásypu.

Vzorek Popis metamfetamin
ng/g

Přepočtené hodnoty
metamfetaminu

(ng/dm2)

Zahraniční hygienický
limit (500 ng/dm2)

Hodnoty metamfetaminu
po sanaci (ng/g)

А 1-3 cm 36,77 7354 překročen <0,5

B/1 1-3 cm 7,77 1554 překročen <0,5

2a zdivo 5-8 cm 9,01 1.802 překročen <0,5

2o omítka 34,47 6.894 překročen

7 zdivo 5-8 cm 35,34 7.068 překročen <0,5

7o omítka 14,47 2.894 překročen

13 zdivo 5-8 cm 1,45 290 <0,5

13o omítka 19,73 3.946 překročen

15 zdivo 5-8 cm 27,49 5.498 překročen <0,5

15o omítka 8,80 1.760 překročen

Tabulka č. 1 – Porovnání původních hodnot metamfetaminu a po sanaci (Zdroj: VAKOS XT)
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Hodnoty metamfetaminu naměřené v únoru 2017
v porovnání s hodnotami po provedené sanaci (duben
2018) jsou uvedeny v tabulce č. 1. Experimentální
zkoušky různých operačních postupů ukázaly nevý-
hodnost většiny z nich spočívající ve značné odborné
náročnosti, které vyžaduje zkušený personál a pečlivé
dodržování jednotlivých kroků postupů. Po provedení
experimentálních kroků byla dokončena sanace ce-
lého objektu tak, aby bylo dosaženo limitních hodnot
detekce (<0,5 ng/g) metamfetaminu ve zdivu. Ově-
ření účinků sanace kvantitativní analýzou vzorků

odebraných na místě kvalifikovanými vzorkaři Od-
běrové laboratoře CBRNe – VAKOS XT realizo-
vala nezávislá Laboratoř forenzní analýzy biologicky
aktivních látek VŠCHT, jejíž spolupráce byla klíčo-
vá.
Na závěr nezbývá než vzpomenout na názor ředi-

tele Krajského úřadu kraje Vysočina Kadlece, že
„všude se to nechalo vyvětrat a po čase škodlivé látky
vytěkaly“.7 A protože Křižanovští nechtěli na samo-
volné těkání čekat další desetiletí, raději volili mož-
nost odborné sanace.
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Abstract:
First ever Czech case of remediation building contaminated by methamphetamine aerosol distributed by the clande-
stine laboratory nearly 50 metres away was realized in Krizanov in April 2018. Originally high levels of methamp-
hetamine deposited even in depth of 10 cm were reduced experimentally to detection limit 0,5 ng/g. Practically was
demonstrated how to efficiently remediate building (local health centre) even in full operation.
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PROBLEMATIKA METAMFETAMÍNU
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

A V STREDOEURÓPSKOM PRIESTORE

TOMÁŠ JAKABOVIČ

National Drug Enforcement Unit National Crime Agency, The Slovak Republic

Klíčová slova:
Organizovaný zločin; drogová scéna; metamfetamín; heroín; drogový prekurzor

Abstrakt:
Príspevok je zameraný na stav a vývoj drogovej scény na území Slovenskej republiky po rozdelení Československa,
otvorení hraníc, so zameraním na heroínovú epidémiu v 90. rokoch, ktorá postupne ustúpila najzávažnejšiemu pro-
blému súčasnej drogovej scény na území Slovenskej republiky – metamfetamínu. V príspevku sú zanalyzované faktory
majúce najväčší podiel na rozšíreniu metamfetamínu z pohľadu Národnej protidrogovej jednotky.

Úvod
Tento rok si pripomíname 25. výročie vzniku sa-

mostatného Slovenského štátu, po rozdelení Česko-
Slovenska. Drogová scéna na území Slovenskej repu-
bliky si prešla od jeho vzniku svojim vývojom, ktorý
v 90. rokoch ovplyvňoval stav a vývoj drogovej
scény v Európe a vo svete. Prísna kontrola pohybu
osôb a vecí (tovaru) pred rokom 1989 mala za ná-
sledok obmedzené možnosti pašovania drog pre nad-
národné organizované skupiny cez toto územie. Preto
sa v dôsledku uvoľnenia režimu kontroly vycestova-
nia osôb mimo územie bývalého Československa
stalo veľmi lukratívnym trhom pre rôzne komodity,
vrátane tých ilegálnych. Najzávažnejším problémom
drogovej scény v 90. rokoch sa stala heroínová epi-
démia. Táto epidémia bola koordinovaná a organizo-
vaná zločineckými skupinami zo Západného Bal-
kánu. Zmena nastala až okolo roku 2001, kedy sa
do popredia postupne dostáva metamfetamín.

Obr. 1 - Rok 2001 (Zdroj: NAKA NPJ)

Obr. 2 - Rok 2015 (Zdroj: NAKA NPJ)

Metamfetamín však nie je novou drogou na území
Slovenska alebo Česka. V časoch „uzatvorenia hra-
níc“ bývalého Česko-Slovenska to bol práve metam-
fetamín, ktorý sa aj napriek uzatvoreným hraniciam
a prísnej kontrole štátu objavoval na čiernom trhu.1

Príčin jeho výskytu je mnoho. Podľa môjho názoru to
súvisí tiež s vyspelým chemickým a farmaceutickom
priemyslom, prítomnosťou chemicky a odborne zdat-
ných ľudí, dostupnosťou potrebných surovín a mate-
riálu. Samozrejme, ide len o demonštratívny výpočet
faktorov majúcich vplyv na stav a vývoj drogovej
scény.
Podstatným znakom alebo prvkom drogovej scény

na území Slovenskej republiky sa postupne od roku
2001 stal metamfetamín. V súčasnosti ide na území
Slovenskej republiky o dlhodobo najzávažnejší pro-
blém, pričom z hľadiska krátkodobej a strednodobej
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prognózy možno očakávať jeho progres. Metamfeta-
mín je v súčasnosti na Slovensku syntetická droga
č. 1. Cieľom tohto príspevku preto bude zanalyzova-
nie podmienok a príčin vzniku a trvania problematiky
metamfetamínu v Slovenskej republike vo vymedze-
nom časovom priestore a v stredoeurópskom pri-
estore s osobitným zreteľom na oblasť regionálnej
spolupráce v oblasti drogových prekurzorov.

Obr. 3 - Počet záchytov metamfetamínu v rokoch 2000 – 2015
(Zdroj: NAKA NPJ)

Obr. 4 - Množstvo kg metamfetamínu zaisteného
v rokoch 2000 – 2013 (Zdroj: NAKA NPJ)

Faktory majúce vplyv na dominanciu metam-
fetamínu
Jednoznačným faktorom je jeho historická prí-

tomnosť už v časoch bývalého Česko-Slovenska
pred rokom 1989. Historickú prítomnosť môžeme
chápať aj ako etablovanie sa na trhu. Keďže sa čierny
trh s drogami vyvíjal na bývalom území Česko-Slo-
venska izolovane, došlo k postupnému vytvoreniu
„perníkovej komunity“. Nedovolené obchodovanie
s drogami funguje na analogicky rovnakých trhových
podmienkach ako obchodovanie s komoditami, kto-
rých predaj alebo ponuka nie sú právnymi normami
zakázané alebo obmedzené. Tam, kde je dopyt, tam je
aj ponuka. Cenová ponuka sa odvíja od možnosti vý-
roby, výrobných nákladov, počtu „zákazníkov“ alebo
užívateľov, postavenia zákazníka v obchodnom reťaz-
ci. Aj tu platí, že čím väčšie množstvo sa vyrobí, tým
je jeho veľkoobchodná cena nižšia, osobitne ak je
záujem o nákup väčšieho množstva metamfetamínu.

Ďalším faktorom je geografická poloha Sloven-
skej republiky a jej členstvo v medzinárodných
a európskych organizáciách. Slovenská republika
je členom Organizácie spojených národov (ďalej len
„OSN“) Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a súčasne sa
nachádza v schengenskom priestore. Slovenská re-
publika sa nachádza v strede Európy, pričom vonkaj-
šiu hranicu s Ukrajinou tiež považujeme za vonkajšiu
schengenskú hranicu. Slovenská republika je preto
primárne tranzitnou krajinou pre väčšie množstvá pa-
šovaných drogových zásielok. Slovenská republika
leží na jednej z Balkánskych trás, po ktorej sa vo
veľkých množstvách pašuje najmä heroín z Ázie
(Afganistan), opačnou trasou sa zase pašuje acetán-
hydrid – drogový prekurzor používaný pri nezákon-
nej výrobe heroínu.

Obr. 5 - Počet záchytov heroínu v rokoch 2000 – 2015
(Zdroj: NAKA NPJ)

Obr. 6 - Množstvo heroínu zaisteného v rokoch 2000 – 2013
(Zdroj: NAKA NPJ)

Našim historicky najbližším spojencom alebo
partnerom je Česká republika. A keďže sa metamfe-
tamín, ako podskupina amfetamínov, vyrába práve
tzv. „českou cestou“ (za pomoci najmä pseudoefed-
rínu, červeného fosforu, kysliny fosforečnej, kysliny
chlorovodíkovej a ďalšie chemikálie) možno posu-
dzovať problematiku metamfetamínu ako jednak spo-
ločnú, a jednak ako zdieľanú. Aj Česká republika je
členom EÚ a súčasne sa nachádza v schengenskom
priestore, na štátnej hranici medzi Českou a Sloven-

23

Recenzovaný přehledový článek BULLETIN 2/2018



skou republikou preto nedochádza k permanentným
kontrolám osôb a vecí (tovarov). V prípade spraco-
vania tzv. „tvrdých dát“, pokiaľ ide o množstvo pa-
šované z jednej krajiny do druhej, nie je objektívne
možné. Podľa našich hrubých odhadov však až 60 %
metamfetamínu je pašovaného a dovezeného práve
z Česka. Ide o vysokokvalitný kryštalický metamfe-
tamín (tento druh metamfetamínu je tiež známy aj ako
„crystal“), pravdepodobne vyrábaný tzv. „varičmi“
z vietnamskej komunity. Túto hypotézu potvrdzujú
aj operatívne a spravodajské informácie pochádzajúce
z už zrealizovaných protidrogových prípadov.2 Ďal-
ším indikátorom je počet zaistených drogových labo-
ratórií, ktorý sa na území Slovenskej republiky pohy-
buje niekde rádovo v jednociferných číslach. V roku
2016 došlo na území Slovenskej republiky k zaisteniu
3 drogových laboratórií určených na výrobu metam-
fetamínu.3 Kým na druhej strane je tento počet v Čes-
kej republike niekoľkonásobne vyšší. V roku 2016
došlo na území Českej republiky k zaisteniu 261 dro-
gových laboratórií určených na výrobu metamfeta-
mínu.4 Samozrejme, kvantitatívna špecifikácia zaiste-
ných drogových laboratórií je jedna vec. Treba však
rozlišovať, či ide o menšie tzv. „kuchynské laborató-
riá“ alebo ide o veľkoprodukciu, najčastejšie pod do-
hľadom vietnamskej komunity alebo komunity čes-
kého, slovenského alebo poľského organizovaného
zločinu. Je treba preto posudzovať alebo odlišovať
jednotlivé drogové laboratória.

Metamfetamín presahujúci hranice územie
Slovenska a Česka
Ak sa na drogovej scéne v Európe objaví nejaký

nový problém, napr. výskyt novej syntetickej drogy,
nový fenomén pašovania, napr. výskyt drogového
laboratória na výrobu drogy kaptagon na území
Európy, alebo čokoľvek iné nové, trvá istý čas, kým
to zaregistrujú orgány presadzujúce právo v členských
krajinách EÚ a následne o tom prostredníctvom
medzinárodnej policajnej spolupráce informujú part-
nerské služby z iných členských krajín EÚ. S odstu-
pom času sa informácie z rozpracovaných, prebieha-
júcich alebo už zrealizovaných protidrogových prípa-
dov v upravenej podobe pretavujú do rôznych strate-
gických správ, analýz, výročných správ, odhadov hro-
zieb a dokumentov na úrovni Organizácie spo-
jených národov (Úrad OSN pre drogy a kriminalitu
– UNODC, Medzinárodnú úrad pre kontrolu narkotík
– INCB, EÚ (EMCDDA, EUROPOL, EUROJUST),
expertných skupín zriadených pri Rade EÚ, Európ-
skej Komisii. Otázka je, do akej miery jednotli-
vé členské krajiny zdieľajú svoje informácie, ako
aktuálne a presné sú už zdieľané informácie. Najmä,
ak prebieha bilaterálna spolupráca, ktorá vo väčšine
prípadov obchádza EUROPOL z dôvodu bezpro-
strednej a priamej spolupráce medzi partnerskými

službami. V zastupovaní Slovenskej republiky v me-
dzinárodných alebo európskych expertných skupi-
nách na drogy a drogové prekurzory je potom sťažená
práca pri objasňovaní týchto problémov a procesov.
Až doposiaľ sme boli pri problematike metamfeta-
mínu za Slovenskú republiku vnímaní ako lokálny
a výlučný problém Slovenskej a Českej republiky.
Až kým „náš“ spoločný a zdieľaný problém nezačali
pociťovať iné krajiny ako problém vlastný. Ide
o Spolkovú republiku Nemecko a jej krajinské repu-
bliky Bavorsko a Sasko, kde je metamfetamín pašo-
vaný z Českej republiky a ktorý sa ďalej pašuje do
ďalších krajinských republík. Metamfetamín, ktorý sa
k nám pašuje z Českej republiky, je určený pre do-
máci slovenský čierny trh a časť tovaru je určená pre
rakúsky čierny trh. Operatívne a spravodajské infor-
mácie tiež indikujú, že sa metamfetamín tiež pašuje
do prihraničného teritória s Maďarskom.

Z pohľadu EÚ bol metamfetamín dlhé roky vní-
maný ako lokálny a výlučný problém Slovenska
a Česka. Čiastočne sme za tento nedostatok zodpo-
vední sami, nakoľko sme nezdieľali relevantné infor-
mácie týkajúce sa operatívnej, strategickej spolupráce
(ktorá zahŕňa medzinárodnú policajnú a justičnú
spoluprácu) s dotknutými subjektmi, čo sa následne
odzrkadlilo aj v doposiaľ spracovávaných dokumen-
tov. Aby sme tento problém nevnímali len selektívne,
treba povedať, že veľké krajiny ako Spojené kráľov-
stvo, Spolková republika Nemecko, Holandské krá-
ľovstvo, Belgické kráľovstvo, Španielsko či Francúz-
sko majú úplné iné vnímanie a riešenie problémov.
Uvedené členské krajiny patria k najsilnejším ekono-
mickým subjektom v EÚ, s vysokým počtom obyva-
teľov, z geografického hľadiska majú prístup k moru,
kde sú veľké prístavy. Vnímanie zástupcov z týchto
členských krajín pokiaľ ide o množstvá, je takmer
nedosiahnuteľný vzhľadom na naše podmienky a špe-
ciálne, pokiaľ ide o množstvá zaistených drog. Ťažko
sa prezentujú prípady záchytu niekoľkých kilogra-
mov (v tých lepších prípadoch), ak tieto krajiny ročne
zaisťujú tony. Na základe toho možno konštatovať, že
vo všeobecnosti dochádza v rámci spolupráce medzi
partnerskými službami zo strednej a východnej
Európy a západnej Európy k nepochopeniu. O to je
v praxi realizácia medzinárodnej policajnej a justičnej
spolupráce ťažšia. Preto by jedno z opatrení na ná-
rodnej úrovni malo byť vyššia intenzita zdieľania
informácií, hoc aj dodatočne, ak prebieha komuniká-
cia tzv. „napriamo“ (osobne, telefonicky, e-mailom
a pod.). Optimálne riešenie by bolo postupovať tak,
že na začiatku sa prostredníctvom EUROPOLU zašle
prvotná informácia, ktorá „zoficiálni“ túto spolu-
prácu, a aj keď prebieha výmena informácií bezpro-
stredne, dodatočne sa zašlú tieto informácie cez in-
formačný kanál EUROPOLU SIENU partnerskej
službe. Samozrejme, aj samotný výsledok spolupráce,
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sa následne zašle do EUROPOLU. Celý prípad je tiež
vedený v príslušnom tzv. „Analytical Point“ (ďalej
len „AP“) EUROPOLU. Ak by išlo o metamfetamín,
tak príslušným AP by bolo AP Synergy, ktorý je za-
meraný na syntetické drogy. Toto opatrenie smeruje
súčasne aj ako kritika do vlastných radov. Avšak je-
diným cieľom je zlepšenie výmeny kvality a kvantity
informácií s partnerskými službami a dotknutými
medzinárodnými organizácia na úrovni OSN a EÚ.
Uvedomujem si, že problematika metamfetamínu

je podstatne komplikovanejšia a vyžaduje sa celý sú-
bor opatrení za účelom eliminácie tohto problému.
V prvom rade je potrebné začať na národnej úrovni,
ďalej pokračovať v regionálnej spolupráci s krajinami,
ktoré rovnako identifikovali metamfetamín ako zá-
važný problém pre svoju drogovú scénu a ktoré majú
záujem podieľať sa na ich riešení. Riešenie proble-
matiky metamfetamínu je potrebná ako v operatívnej,
tak i v tej strategickej, legislatívnej, inštitucionálnej
úrovne. Ideálne by bolo tieto postupy koordinovať
ako na národnej tak i regionálnej úrovni.
V súčasnosti existuje mnoho prekážok pre vníma-

nie riešenia tejto problematiky komplexne a systé-
movo. Tými determinantmi sú: rozdielna bezpeč-
nostná stratégia medzi krajinami, neporovnateľné
organizačné postavenie partnerských služieb, roz-
dielna legislatíva (absencia jednotného európskeho
trestného práva hmotného a procesného v trestných
veciach, rozdielna vnútroštátna legislatíva najmä po-
kiaľ ide o trestný zákon a trestný poriadok), rozdielne
podmienky výkonu práce partnerských služieb (ma-
teriálno-technické podmienky, rozsah využívania in-
formačno-technických prostriedkov).
Dňa 16. 03. 2017 práve z uvedených dôvodov do-

šlo na území Slovenskej republiky z podnetu Odde-
lenia koordinácie a policajno-colnej spolupráce Ná-
rodnej protidrogovej jednotky k stretnutiu expertov
na národnej úrovni z oblasti realizácie protidrogovej
politiky (zástupcova z Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky, Štátneho ústavu pre kontrolu
liečiv, Kriminálneho úradu finančnej správy). Bolo
to prvýkrát, kedy sa experti pokúsili identifikovať
základný a najzávažnejší problém v drogovej scéne
na území Slovenskej republiky, pokúsiť sa zanalyzo-
vať príčiny tohto javu a prijať spoločné návrhy, od-
porúčania a závery. Národní experti sa zhodli, že me-
tamfetamín je dlhodobo prítomným problémom na
drogovej scéne, a že existuje viac otázok, avšak me-
nej odpovedí. Preto jeden zo záverov bol, aby bola
vytvorená osobitná pracovná skupina, ktorá by jed-
nak zanalyzovala príčiny tohto javu, vypracovala
správu, v ktorej by boli tiež navrhnuté konkrétne
opatrenia za účelom eliminácie tohto problému.
Na základe doposiaľ zrealizovaných prípadoch

v rámci práce Policajného zboru a colnej správy,
sme dospeli k záveru, že takmer dominantným dro-

govým prekurzorom určeným na výrobu metamfeta-
mínu v podmienkach Slovenskej republiky je pseu-
doefedrín extrahovaný z tabletiek. Právny základ pro-
blematiky drogových prekurzorov je zakotvený
v článku 12 Dohovoru OSN z roku 1988 proti nedo-
volenému obchodu s omamnými a psychotropnými
látkami.5 Od legislatívy OSN sa ďalej odvíja legisla-
tíva EÚ, ktorá problematiku drogových prekurzorov
upravuje vo forme právne záväzných právnych aktov
s najvyššou právnou silou. Konkrétne ide o Nariade-
nie (ES) č. 273/2004 Európskeho parlamentu a Rady
z 11. februára 2004 o prekurzoroch drog6 a NARIA-
DENIE RADY (ES) č. 111/2005 z 22. decembra
2004, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania ob-
chodu s drogovými prekurzormi medzi ES a tretími
krajinami7. Ide o netrestnú právnu úpravu, ktorá látky
často používané pri nezákonnej výrobe drog klasifi-
kuje a zavádza do systému nakladania s takouto lát-
kou určité administratívne a iné obmedzujúce opatre-
nia či povinnosti pre subjekty, ktoré mienia legálne
nakladať s týmito látkami. Väčšina z týchto látok má
aj legálne využitie, preto sa vytvoril systém, kto-
rý pôsobí preventívne proti zneužitiu týchto látok.
Keďže v tomto smere legislatívu považujeme za ná-
stroj eliminácie boja proti drogám, ktorá má dopad
jednak na vnútorný trh EÚ a priemysel, ale tiež na
drogové prípady, je dôležité pracovať aktívne, inicia-
tívne pri zastupovaní krajiny v expertných skupinách
zriadených pri Európskej Komisii. Sú to Výbor
Európskej Komisie pre drogové prekurzory a Skupina
expertov pre drogové prekurzory.
Druhým krokom preto bol podnet za účelom zor-

ganizovania bilaterálneho pracovného rokovania, kto-
rého by sa zúčastnili oficiálne nahlásení národný,
experti Európskej Komisii za Českú a Slovensku
republiku. Na základe pozvánky preto v dňoch 03.
a 04. 10. 2017 došlo v Bratislave k stretnutiu exper-
tov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú rokovaniach v Bru-
seli alebo komunikujú s Európskou Komisiou, či zod-
povedajú za oblasť drogových prekurzorov na národ-
nej úrovni. Účelom stretnutia bol analogicky postup
ako pracovné rokovanie expertov na národnej úrovni
za účelom skvalitnenia bilaterálnych vzťahov, ich po-
silnenie, zdieľanie osvedčených postupov, vzájomná
výmena skúsenosti z oblasti implementácie legisla-
tívy OSN, európskej a vnútroštátnej z hľadiska opráv-
není a zodpovednosti orgánov štátnej správy, ktoré
konajú vo veciach drogových prekurzorov. Nosným
cieľom takého stretnutia je tiež koordinácia spoloč-
ného postupu, predkladania stanovísk, či vzájomnej
podpory i hlasovania vo výboroch.

Záver
Ak sme teda identifikovali spoločný alebo zdie-

ľaný problém problematiky metamfetamínu, mali by
sme sa presnejšie alebo konkrétnejšie zamyslieť nad
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spojením spoločných síl v operatívnej – operačnej,
strategickej, legislatívne, inštitucionálnej, koordinač-
nej povahe riešenia. O to viac, že problematika me-
tamfetamínu začína presahovať stredoeurópsky pri-
estor krajín Slovenska a Česka. Príkladom by mohla
byť spolupráca medzi partnerskými službami z Českej

a Slovenskej republiky, ako „An block“ riešenie a pri-
jatie spoločných opatrení v otázke problematiky dro-
gových prekurzorov. Verím, že táto úprimná a srdečná
spolupráca bude len začiatkom prehlbujúcou sa regio-
nálnou spoluprácou alebo platformou pre budúcu šir-
šiu regionálnu spoluprácu, napr. s partnermi z Poľska.
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VYUŽITÍ ŘEČOVÝCH TECHNOLOGIÍ
PRO ROZPOZNÁNÍ ŘEČNÍKA
PRO KRIMINALISTICKÉ ÚČELY
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Abstrakt:
Článek popisuje, jakým způsobem mohou řečové technologie napomáhat kriminalistické praxi a vyšetřování. Součástí
článku je stručné technické představení softwaru pro rozpoznání řečníka, popis kontroly vstupních audio nahrávek,
způsob interpretace výsledků, vyhodnocení chybovosti systému a diskuze nad přínosy a omezeními této technologie.

Úvod
Zařazením počítačového softwaru do portfolia ná-

strojů bezpečnostních složek lze dosáhnout navýšení
efektivity zpracování dat a automatizace práce. Ře-
čové technologie dnes umožňují automaticky analy-
zovat obsah promluvy, tedy o čem se mluví, stejně
tak autora promluvy, tedy kdo mluví. Tyto informace
jsou užitečné pro analytiky pracující s nahrávkami
pořízenými z legálních odposlechů, například na
úrovni útvarů kriminalistických, protidrogových, fo-
renzních nebo bojujících proti organizovanému zlo-
činu. Na vstupu analýzy jsou audio nahrávky obsa-
hující lidskou řeč, typicky telefonní hovory. Výstu-
pem analýzy může být například statistické vyhodno-
cení shody hlasů napříč různými nahrávkami. Tento
článek rozebírá typ automatické analýzy, která se sou-
středí zejména na rozpoznání řečníka podle hlasu.

Technologie pro rozpoznání řečníka
Současné systémy jsou založené na popisu hlasu

zájmového řečníka pomocí vektoru čísel – tzv. iVec-
tor1. Tento otisk hlasu je malý soubor reprezentující
unikátní parametry daného lidského hlasu.
Otisk hlasu je automaticky extrahován softwarem

z audio nahrávky. Velikost extrahovaného souboru
dosahuje na současném trhu od 3 kB do 100 kB
(podle dodavatele a použité generace technologie).
Velikost hlasového otisku je stejná při jakékoliv délce
řečového signálu. Malá velikost hlasového otisku
představuje výraznou úsporu při ukládání dat, vzhle-
dem k typickým velikostem audio nahrávek v řádu
desítek megabytů. Další výhodou systémů založe-
ných na tzv. iVectorech je vysoká rychlost vzájem-
ného porovnání. Kupříkladu 50 000 porovnání zabere
přibližně 0,0625 sekundy.

Popisovaný přístup k rozpoznání řečníka je do
značné míry jazykově nezávislý, lze jej použít k po-
rovnání audio nahrávek zachycených v různých jazy-
cích. Hlasový otisk není možné využít k vytvoření
syntetického hlasu, ani není možné zrekonstruovat
obsah řeči nebo přímo audio nahrávku, ze které byl
otisk hlasu původně extrahován. Tento přístup tedy
přináší možnost sdílet a porovnávat konkrétní otisky
hlasů ze zájmových nahrávek i mezi jednotlivými
spolupracujícími útvary, aniž by musely sdílet samot-
né nahrávky.

Vhodnost audio nahrávek pro automatické
zpracování
Přestože software pro rozpoznání řečníka umožňu-

je automatizaci procesu, supervize softwaru proško-
leným analytikem je pro kriminalistické účely nezbyt-
ností. Důležité je zajistit především kvalitní vstupní
audio nahrávky. Jedná se například o délku řeči v ana-
lyzovaných audio nahrávkách, kde je doporučeno
zpracovávat nahrávky obsahující minimálně 9 sekund
signálu řeči. Krátké audio nahrávky obsahující méně
signálu zpravidla nenabízí dostatek statistických in-
formací pro důvěryhodné výsledky systému na vý-
stupu. Pro model zájmového řečníka (otisk hlasu v da-
tabázi) je doporučováno použít alespoň 40 sekund
signálu řeči, která může být postupně pořízena z více
hovorů.
Druhou nezbytností je kontrola technické kvality

audio nahrávky z pohledu vhodnosti pro procesování
řečovými technologiemi. Tuto funkcionalitu dnes na-
bízí většina dodavatelů řečových technologií jako
součást systému. Může se jednat typicky o vyhodno-
cení odstupu signálu od šumu (SNR, signal-to-noise
ratio) nebo kodeku použitého pro kompresi signálu2.
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Audio nahrávky, které nevykazují dostatečnou kva-
litu, například z důvodu vysokého šumu na pozadí,
není doporučeno dále procesovat, jelikož výsledky
mohou být nedůvěryhodné. Alternativní možností
může být využití softwaru pro automatické odšumění
a dereverbalizaci (potlačení ozvěn v místnosti). Vy-
hodnocení přínosu automatického odšumění na typic-
kých instalacích je předmětem projektu DRAPÁK*.
Podobně je také doporučeno při analýze uvažovat

zdroj audio nahrávek a způsob jejich pořízení. Obec-
ně platí, že čím podobnější si nahrávky jsou – ve
smyslu použitého vstupního kanálu a vzdálenosti
nahrávacího zařízení od úst – tím přesnější výsledky
lze od softwaru očekávat. Software obsahuje techniky
pro kompenzace akustického kanálu, nicméně jaká-
koliv srovnání audio nahrávek pocházející z kanálově
odlišných zdrojů by měla být analytikem náležitě
reportována v poznámce u výsledku porovnání. Ob-
dobně je doporučeno brát v úvahu zdroj dat, na ja-
kých byl software původně natrénován dodavatelem.
Systém natrénovaný na telefonních hovorech bude
mít omezenou přesnost rozpoznání na audio nahráv-
kách pořízených prostorovým odposlechem a naopak.
Typickými zdroji vhodnými pro automatické zpra-
cování softwarem české firmy Phonexia mohou být
nahrávky z mobilní sítě (GSM), z pevných linek,
VoIP nebo nahrávky pořízené klopovým mikrofo-
nem.

Vstupy a výstupy analýzy
Vstupem pro porovnání je jeden otisk hlasu (pří-

padně skupina otisků) načítaný z databáze zájmových
mluvčích, který je porovnáván proti jednotlivým na-
hrávkám například z odposlechu (technicky je k po-
rovnání použit opět pouze otisk hlasu extrahovaný
z odposlechu). U vstupů typu telefonního hovoru je
pro zvýšení přesnosti doporučeno oddělit směr vola-
jícího do jedné nahrávky, volaného do druhé na-
hrávky a tyto nahrávky porovnávat odděleně. Až po
automatickém zpracování je doporučeno sloučit ka-
nály do jedné stereo nahrávky, která bývá pro práci
analytika praktičtější.
Výstupem porovnání je skóre (LLR, log likelihood

ratio) v rozsahu hodnot (-∞; ∞) a to pro každý po-
rovnaný pár otisků hlasu (tj. každý otisk z databáze
proti každému otisku z jednotlivých nahrávek z odpo-
slechu). Při výpočtu skóre LLR systém porovnává
poměr dvou hypotéz:
* pravděpodobnost, že jsou oba otisky hlasu od stej-
ného řečníka;

* pravděpodobnost, že jsou oba otisky hlasu od růz-
ných řečníků.

Interpretace výsledků
Pro různé užití je obecně vhodná jiná interpretace

výsledků. Skóre může být přepočítáváno do různých
rozsahů. Přesné interpretace se mírně liší podle do-
davatelů technologie. Standardizaci prezentace vý-
sledků se v současnosti věnují asociace expertů na
mezinárodní úrovni, jako například ENFSI (European
Network of Forensic Science Institutes)3.
Pro úlohy bezpečnostních složek a rychlého (tak-

tického či strategického) rozpoznání řečníka bývá
používáno skóre LLR (log likelihood ratio). Výpočet
je logaritmickým porovnáním hypotézy pro pravdě-
podobnost shody otisků hlasů proti pravděpodobnosti
odlišnosti otisků hlasů (Vzorec 1).

Vzorec 1: Vztah pro výpočet LLR

P(evidence│person)
LLR = loge ——————————————

P(evidence│someone else)

Skóre LLR lze interpretovat následovně:
* hodnota LLR blíže k ∞ (vyšší skóre) – systém si je
„více jist“, že se dva otisky shodují (jedná se
o stejné řečníky);

* hodnota LLR blíže k -∞ (nižšískóre) – systém si je
„více jist“, že se dva otisky neshodují (jedná se
o rozdílné řečníky);

* hodnota LLR=0, případně v okolí bodu nula – sy-
stém si „není jist“.

Toto rozložení platí pro dobře zkalibrovaný sy-
stém, kde je práh zlomu hodnota 0. Je tedy nezbytné
ověřit správné nastavení na základě referenčních dat,
aby mohl analytik pokládat výsledky za věrohodné.
U špatně zkalibrovaného systému bývá skóre LLR
posunuté do kladných nebo záporných hodnot. Ná-
sledně jsou ovlivněny i další interpretace výsled-
ků rozpoznání řečníka. Správnou kalibraci může jed-
noduše dozorovat proškolený uživatel pomocí ka-
librační a evaluační sady a pomocí poloautomatic-
kého systému zobrazujícího hodnoty před a po kali-
braci.
Skóre LLR bývá mnohdy konvertováno do norma-

lizovaného, respektive procentuálního skóre o rozsahu
hodnot [0;100]. Pro samotný přepočet na procen-
tuální hodnoty (Vzorec 2) je využíváno konstanty
(a, speaker score sharpness). Samotná hodnota kon-
stanty určuje ostrost přepočtu.
Vzorec 2: Vztah pro přepočet skóre (LLR) na pro-
centuální vyjádření

100
normalized score = ———————————

(1 + exp (–score * a))
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Obr 1 – Příklad zobrazení výsledků rozpoznání řečníka nad sadou audií (část Výsledky) porovnávaných proti databázi
(část Modely řečníků) (Zdroj: Phonexia.com)

Pro úlohy forenzních ústavů a prezentaci při sou-
dním řízeníbývá používáno skóre LR (likelihood ra-
tio). Výpočet je porovnáním hypotézy pro pravděpo-
dobnost shody otisků hlasů proti pravděpodobnosti
odlišnosti otisků hlasů (Vzorec 3).

Vzorec 3: Vztah pro výpočet LR

P(evidence│person)
LR = —————————————

P(evidence│someone else)

Na vstupu forenzní analýzy je nezbytné pracovat
vždy s jednou (případně více) spornou nahrávkou
proti minimálně 3 srovnávacím nahrávkám konkrét-

ního referenčního řečníka. Situace je samozřejmě jed-
nodušší, pokud dotazovaný spolupracuje. V tomto
případě je doporučeno srovnávací nahrávky pořizovat
ve stejných nahrávacích kanálech a jazyku, jako je
sporná nahrávka (tedy například porovnávat telefonní
nahrávku proti telefonním nahrávkám). Na výsledek
porovnání má vliv také správně zvolená, tzv. popu-
lační sada, která zpřesňuje vyhodnocení technologie
rozpoznání řečníka. Populační sadu si volí soudní
znalec a měla by co nejvíce odpovídat analyzova-
nému případu (kanál, jazyk, pohlaví, věk). Pro pre-
zentaci výsledků je u forenzní analýzy doporučováno
slovní hodnocení nad rozsahy LR (Tabulka 1).

LR from LR to Proposed verbal ratio

1000 >1000 Strong evidence to support prosecution hypothesis
100 1000 Moderately strong evidence to support prosecution hypothesis
10 100 Moderate evidence to support prosecution hypothesis
1 10 Limited evidence to support prosecution hypothesis
0,1 1 Limited evidence against prosecution hypothesis
0,01 0,1 Moderate evidence against prosecution hypothesis
0,001 0,01 Moderately strong evidence against prosecution hypothesis
<0,001 0,001 Strong evidence against prosecution hypothesis

Tabulka 1: Příklad slovní interpretace LR (v anglickém znění)

Doplňkově může být použito grafické znázornění například pomocí tzv. „Probability Density Function“
(Obrázek 2), kde jsou vykreslována srovnání několika sporných a srovnávacích otisků hlasu.
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Obrázek 2 – Příklad grafického zobrazení výsledku srovnání pomocí Probability Density Function (Zdroj: Phonexia.com)

Vyhodnocení chybovosti systému
Přesnost technologie rozpoznání řečníka lze popsat

například pomocí „Detection Error Tradeoff”(DET)
křivky4, která zobrazuje grafickou závislost dvou
chyb systému, které mohou nastat:
* „False Acceptance”, FA (osa x) – udává, v kolika
procentech případů systém nesprávně určí hlasové
otisky různých osob jako shodné (také označováno
jako „False Alarm Probability”);

* „False Rejection, FR (osa y) – udává, v kolika pro-

centech případů systém nesprávně určí hlasové
otisky stejné osoby jako rozdílné (také označováno
jako „Miss Probability”).

V grafickém znázornění křivkou „Detection Error
Tradeoff”(Obrázek 3) pak platí, že čím je křivka blíže
bodu [0; 0], tím je systém přesnější. Trendy v oblasti
zpřesňování systémů pro rozpoznání řečníka jsou te-
stovány pod záštitou amerického National Institute of
Standards and Technology (NIST).

Obrázek 3 – Příklad znázornění přesnosti systémů rozpoznání řečníka s využitím různých algoritmů
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Přínosy automatického zpracování
Pro uživatele pracujícího se softwarem pro rozpo-

znání řečníka je důležité být si vědom technických
limitů takového systému. Jak již bylo zmíněno, jedná
se především o nároky na minimální délku řeči v au-
dio nahrávce, kvalitu nahrávky, způsob a zdroj jejího
pořízení.
Mezi hlavní přínosy systému patří automatizace

zpracování, což pro analytika znamená úsporu času
a efektivnější zaměření úsilí při analýze většího
množství audio nahrávek.
Významnou vlastností technologie je také schop-

nost kvantifikovat vlastní chybovost systému na da-
ném souboru dat. Tradiční manuálně prováděné fo-
renzní analýzy jsou jazykově závislé a časově ná-
ročné. Schopnost vyčíslit chybovost manuální ana-
lýzy je omezená. I proto je analýza pomocí
automatického softwaru vhodným doplňkovým pří-
stupem. Role forenzního znalce je však pro finální
prezentaci výsledků i nadále nenahraditelná.
Je praktické doplnit, že automaticky lze získat

i další informace – pohlaví mluvčího, jazyk či dialekt
v nahrávce. Toho lze jednoduše využít pro rozdělení
vstupních dat podle používaného jazyka, než je k da-
nému případu přizván například expertní překladatel.
V současnosti je využíváno i několik přístupů pro
automatický přepis řeči do textu – tzv. ASR („auto-
matic speech recognition”). Další alternativou je de-
tekce klíčových slovnebo frází. Tyto metody jsou vy-
užívány při potřebě rychlé analýzy obsahu rozhovorů
nad větším množstvím nahrávek. Automatickému

hledání v obsahu nahrávek se můžeme věnovat v ně-
kterém z dalších článků.

Závěr
Využitím řečových technologií pro rozpoznání řeč-

níka v rámci vyšetřování lze dosáhnout navýšení
efektivity práce při zvyšujícím se objemu analyzova-
ných dat. Systém pro rozpoznání řečníka generuje
takzvaný otisk hlasu (v současnosti iVector), což je
malý soubor reprezentující unikátní parametry da-
ného lidského hlasu. Tento otisk není možné využít
k vytvoření syntetického hlasu, ani není možné zre-
konstruovat původní obsah řeči či audio nahrávku, ze
které byl otisk hlasu extrahován.
Pro analytika pracujícího se softwarem pro rozpo-

znání řečníka je důležité být si vědom technických
limitů takového systému. Jedná se především o ná-
roky na minimální délku řeči v audio nahrávce, kva-
litu nahrávky, způsob a zdroj jejího pořízení. Mimo
statistické vyhodnocení shody hlasů z rozdílných au-
dio nahrávek je stěžejním přínosem technologie au-
tomatizace analýzy vstupních dat.
Aktuálně diskutovaným tématem je schopnost útva-

rů sdílet hlasové otisky, což by vedlo ke zvýšení bez-
pečnosti na národní, potažmo mezinárodní úrovni.
Předpokladem širší spolupráce na mezinárodní úrovni
je komptabilita systémů různých dodavatelů řečových
technologií. Potenciál leží především v možnosti ano-
nymizovaně porovnávat sdílené hlasové otisky podob-
ně jako jsou dnes využívány například otisky prstů,
tedy bez potřeby sdílet i originální audio nahrávky.
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SPRÁVA A PRODEJ ZAJIŠTĚNÉHO MAJETKU
V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

ALENA JANATKOVÁ

National Drug HQ Criminal Police and Investigation Service, Czech Republic

Klíčová slova:
finanční šetření; zajišťování výnosů z trestné činnosti; efektivní správa a prodej zajištěného majetku

Abstrakt:
Správa majetku zajištěného v trestním řízení představuje v současné době důležitou a nedílnou část trestního řízení. Je
věnována velká pozornost tomu, aby tato správa byla efektivní a majetek zbytečně neztrácel na své hodnotě.

Úvod
Ročně zajišťuje Policie ČR nemovitý a movitý ma-

jetek, včetně finančních prostředků na účtech a v hoto-
vosti, ve výši několika miliard korun. Zajištěný mo-
vitý majetek se pohybuje na úrovni kolem 2 mld.
korun ročně. V roce 2015 připravil Odbor správy
majetku Ministerstva vnitra materiál „Změna kon-
cepce správy zajištěného majetku Policií ČR v trest-
ním řízení“, kdy byly definovány cíle: zachovat hod-
notu zajištěného majetku, zavést standardy péče a od-
břemenit Policii ČR od správy zajištěného majetku.
Účelem správy je jednat tak, aby nedocházelo k bez-
důvodnému snižování hodnoty zajištěného majetku.

Pilotní projekt
V roce 2016 byl spuštěn pilotní projekt Minister-

stva vnitra ČR, Odboru správy majetku ohledně pro-
deje zajištěných vozidel. Tento projekt vznikl na zá-
kladě Analýzy zefektivnění správy zajištěného ma-
jetku a zjednodušení prodeje, schválené vládním
usnesením č. 451/2013. Přispěním ke změně správy
bylo i přijetí zákona č. 86/2015 Sb., kterým se mění
zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku
a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
ve znění pozdějších předpisů. Především se jednalo
o změnu ustanovení § 12 odst. 2, písm. b) uvedeného
zákona, kdy o prodeji zajištěného majetku lze roz-
hodnout v případě, že bude rychle ztrácet na tržní
hodnotě, zejména jde-li o motorová vozidla a elektro-

zařízení. Do této změny bylo třeba k prodeji zajiště-
ného majetku souhlasu obviněného a jeho vyjádření
k nejnižší ceně, za kterou lze majetek prodat, což
značně komplikovalo, resp. znemožňovalo nakládání
s takovým majetkem, neboť dotčené osoby většinou
souhlas neudělovaly.

V rámci pilotního projektu byly osloveny jednotli-
vé policejní součásti ke spolupráci v trestních věcech,
kdy policejní orgán rozhodl o prodeji zajištěných mo-
torových vozidel. Taková vozidla byla po nabytí
právní moci rozhodnutí o prodeji předána ke správě
Odboru správy majetku MV ČR, následně připravena
k prodeji a prostřednictvím internetových aukcí na-
bízena veřejnosti.

Centrum zajištěných aktiv MV ČR

Po vyhodnocení pilotního projektu ohledně pro-
deje zajištěných vozidel bylo rozhodnuto o zřízení
samostatného oddělení Ministerstva vnitra ČR, a to
Centra zajištěných aktiv (zkráceně CenZa), které za-
jišťuje správu a prodej zajištěného majetku. Vzniklo
k 1. 1. 2017 v rámci realizace změny koncepce sprá-
vy majetku zajištěného Policií ČR v trestním řízení.
Při správě a prodeji vychází CenZa především ze zá-
kona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku
a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů,
v platném znění.
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Obr. 1 – Internetové stránky se zajištěnými vozidly k prodeji
(Zdroj: CenZa)

Cílem novely provedené zákonem č. 86/2015 Sb.,
kterým se měnil zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu
zajištění majetku a věcí v trestním řízení, mělo být
zejména zefektivnění správy majetku zajištěného
v trestním řízení, zjednodušení její náročnosti a sní-
žení nákladů s ní spojených. Základním prostředkem
takto zvolených cílů bylo nepochybně rozšíření pro-
deje zajištěného majetku (tj. transformace zajištěného
majetku na zajištěné peněžní prostředky), když před-
chozí právní úprava nebyla jednoznačně formulována
a v praxi činila určité výkladové obtíže, což vedlo
k minimální aplikaci zákonných ustanovení o prodeji
zajištěného majetku (u věcí větší hodnoty šlo o jed-
notky případů ročně).
U motorových vozidel dochází zcela nezávisle na

kvalitě výkonu správy k reálnému poklesu tržní ceny.
Prodejem zajištěných vozidel lze poklesu ceny zabrá-
nit a de facto je možno majetek osob postižených
zajištěním lépe ochránit, a to finanční fixací aktuální
tržní ceny vozidla.

Centrem zajištěných aktiv je prodáván majetek,
který je nástrojem, výnosem nebo náhradní hodnotou,
přičemž existuje předpoklad delší doby řízení v trestní
věci (minimálně nad 6 měsíců) a předpokládá prodej
věcí v období před vynesením rozsudku. U složitých
trestních kauz probíhá řízení v řádech roků, kdy za-
jištěný majetek, konkrétně motorová vozidla, bývá
uskladněn na nekrytých parkovacích plochách, pří-
padně bývá předáván ke správě Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových. Faktická správa vo-

zidla během doby zajištění probíhá minimální, vozid-
lo v podstatě „chátrá“ a ztrácí na své hodnotě. Po vyne-
sení pravomocného rozsudku bývá rozhodnuto o vrá-
cení vozidla oprávněné osobě, o propadnutí či zabrání.
Ale v ten moment již vozidlo může mít zlomek své pů-
vodní hodnoty. Hlavním záměrem prodeje zajištěného
majetku je efektivní správa, aby nedocházelo právě
ke zbytečnému znehodnocování takového majetku.
Spolupráce s Centrem zajištěných aktiv může pro-

bíhat již před samotným zajištěním motorových vo-
zidel, neboť CenZa je schopna vozidla převzít ke
správě v místě jejich zajištění v průběhu realizace
trestní věci. Rovněž je schopna převzít a zajistit
správu vozů, jež mají specifické nároky, především
nestandartní rozměr/váhu. Poskytuje součinnost
i v případě rozsáhlých realizací, kdy je zajišťováno
větší množství vozů.

Obr. 2 – Zajištěné vozidlo připravené k odtahu
(Zdroj: CenZa)
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Pokud je rozhodnuto o prodeji vozidla a CenZa je
pověřena správou a prodejem, následuje příprava
vozu k prodeji, tzn. důkladné vyčištění interiéru
a exteriéru vozu, zkontrolování a doplnění provo-
zních kapalin, znalecké ohodnocení, nafocení a ko-
nečně nabídnutí k prodeji prostřednictvím interneto-
vých aukcí. Vozidla jsou nabízena na různých inter-
netových portálech, např. www.aukro.cz, www.auto-
rola.cz. Po proběhnutí prodeje dochází k uzavření
smlouvy, převzetí vozidla a převedení na nového ma-
jitele. Peněžní částka získaná prodejem vozidla se
uloží do úschovy a rozhodne se o ní při ukončení
trestní věci. Tímto způsobem dochází k transformaci
majetku, kdy movitá věc je převedena na peněžní
prostředky a neztrácí tak na své hodnotě.
Ze správy jsou vyloučena vozidla a ostatní movité

věci, jež jsou důkazem v trestní věci (např. vozidla
z dopravní nehody), věci, u nichž dojde k nejbližší
době k vrácení nebo vydání poškozenému či jiné
oprávněné osobě, věci nepatrné hodnoty.
V dubnu 2017 byla otevřena s podporou Krajského

ředitelství Moravskoslezského kraje prodejna elektro-
zařízení v Ostravě. Zde dochází k přímému prodeji
zajištěného drobného elektrozařízení, především mo-
bilních telefonů.

Obr. 3 – Vystavené věci k prodeji
(Zdroj: CenZa)

Případy z praxe
Praktická spolupráce policejního orgánu s Centrem

zajištěných aktiv začíná vyrozuměním, telefonickým
kontaktem ohledně převzetí majetku ke správě. Je
třeba upřesnit, zda se jedná o větší počet vozidel,
zda má majetek nestandartní rozměr/váhu (např. sta-
vební stroje, bagr atd.), zda bude majetek předán ke
správě či bude následně rozhodnuto o jeho prodeji.
Je třeba zdůraznit, že se jedná o dva rozdílné in-

stituty, a to samotnou správu a prodej. Pokud je vo-
zidlo předáno pouze ke správě, policejní orgán vy-
hotoví „Pověření ke správě majetku zajištěného
v trestním řízení“ a specifikuje předávaný majetek,
rozsah správy a další náležitosti, jež jsou přímo uve-
deny ve formuláři založeném v systému elektronic-
kého trestního řízení. CenZe je předáván majetek

s tímto „Pověřením“. Majetek nemusí být dále pro-
dáván, ale je pouze zajištěno jeho řádné uskladnění
po dobu trvání trestního řízení.
Pokud je rozhodováno o prodeji zajištěného ma-

jetku, je nutné vyhotovit „Usnesení o prodeji“, kde
je třeba náležitě popsat prodávaný majetek a řádně
odůvodnit postup, proč je majetek prodáván. Je nutné
vyrozumět státního zástupce, neboť „před rozhodnu-
tím o prodeji zajištěného majetku, je policejní orgán
povinen informovat státního zástupce o tom, že tento
majetek má být prodán, s výjimkou případu, kdy má
být prodána věc podléhající rychlé zkáze“ § 1 odst. 6
zák. č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku
a věcí v trestním řízení. Proti usnesení je přípustná
stížnost, jež má odkladný účinek.
Po nabytí právní moci usnesení o prodeji, policejní

orgán pověří CenZu prodejem majetku, kdy dle ust.
§ 1 odst. 4 zák. č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění
majetku a věcí v trestním řízení „Správou se pro
účely tohoto zákona rozumí i prodej.“. Tedy prodej
je jedním z úkonů správy zajištěného majetku. Pokud
dochází k prodeji zajištěných motorových vozidel, je
vhodné již při realizaci zajistit veškeré klíče od vozi-
del a doklady. Vozidla zajišťovat bez zbytečných od-
ložených věcí (dětské autosedačky, osobní věci osob
atd.), neboť policejní orgán musí tyto věci následně
vracet oprávněným osobám. Pokud je tedy možné,
aby si tyto věci převzal při realizaci již někdo z rodin-
ných příslušníků či jiných oprávněných osob, je vý-
hodnější tyto věci ve vozidle nenechávat.
Při konkrétních případech vyšetřovaných Národ-

ní protidrogovou centrálou SKPV bylo mimo jiné
řešeno, že vozidlo, o jehož prodeji rozhodl policejní
orgán, nepatřilo obviněnému, ale bylo formálně regis-
trováno na kamaráda, jenž neměl se samotnou trestní
věcí nic společného. Z jednotlivých úkonů trestního
řízení (odposlechy, sledování, výslechy osob) se jed-
noznačně podařilo prokázat, že vozidlo fakticky uží-
val obviněný jak k osobním účelům, tak k páchání
trestné činnosti, konkrétně převozu marihuany. Od-
poslechem zájmových telefonických hovorů byla
mimo jiné zachycena domluva mezi obviněným a jeho
kamarádem, že s vozidlem bude jezdit pouze obvi-
něný. Rovněž provedeným finančním šetřením bylo
vyvráceno, že by předmětné vozidlo financovala
osoba, na niž bylo formálně registrováno. I přes stíž-
nosti osob a jejich obhájců bylo pravomocně rozhod-
nuto o prodeji předmětného vozidla. Vozidlo, jež bylo
uloženo na parkovišti Policie ČR, bylo předáno ke
správě a prodeji CenZe, které si vozidlo převzalo
a připravilo k prodeji. Následně bylo vozidlo nabíd-
nuto k prodeji na internetovém portálu v aukci,
a utržená částka byla uložena na účet Policie ČR.
I v druhé trestní věci se jednalo o vozidlo, které

bylo registrováno na jinou osobu než na obviněného,
tentokrát to byla partnerka pachatele. Vozidlo bylo
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zajištěno policejním orgánem, neboť provedeným do-
kazováním bylo zjištěno, že vůz byl opakovaně uží-
ván k páchání trestné činnosti, a to převozu omam-
ných a psychotropních látek, kdy při konečném za-
držení pachatele bylo ve voze nalezeno velké množ-
ství tablet a tabletové drti. Vozidlo bylo formálně
registrováno na družku obviněného, ale fakticky jej
užíval pouze obviněný. Rovněž v tomto případě bylo
náležitě zadokumentováno, že vozidlo je nejen ná-
strojem užívaným k trestné činnosti obviněným, ale
bylo zčásti zakoupeno za prostředky pocházející
z trestné činnosti, tedy výnosem z trestné činnosti.
Na družku obviněného bylo registrováno pouze z for-
málních důvodů, faktickým vlastníkem a uživatelem
byl obviněný. Správou a prodejem vozu byla pově-
řena CenZa, která vozidlo převzala ke správě a při-
pravila vozidlo k prodeji. V internetové aukci bylo
vozidlo vydraženo a peníze rovněž uloženy na účet
Policie ČR.

Závěr
Od roku 2016 bylo Centru zajištěných aktiv předá-

no z Národní protidrogové centrály SKPV k prodeji
celkem 15 vozidel, 1 vozidlo pouze ke správě. 10
vozidel již bylo prodáno a peníze uloženy na ban-
kovní účet Policie ČR.
V roce 2016 bylo Centrem zajištěných aktiv pro-

dáno celkem 18 vozidel ze všech součástí Policie ČR,
v roce 2017 to bylo 53 vozidel a za pouhé dva měsíce
roku 2018 bylo prodáno již 15 vozidel. Tato efektivní
správa zajištěného majetku je hodnocena velice pozi-
tivně, motorová vozidla nejsou zbytečně znehodno-
cována, ale jejich hodnota je transformována do pe-
něžních prostředků. Do budoucna lze předpokládat,
že bude více využívána možnost prodeje drobného
majetku, především elektrozařízení (mobilních tele-
fonů, notebooků, počítačů), kdy tento je nabízen
nejen prostřednictvím aukcí ale rovněž k přímému
prodeji v provozovnách CenZa.
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Abstract:
Administration of property seized in criminal proceedings currently represents an important and integral part of the
criminal proceedings. Great attention is paid to the fact this administration mould he effective, and property unne-
cessarily mould not lose its value. This article introduces new possibilities for administration and care of property
seized in criminal proceedings. Presents newly created department of the Ministry of Interior of the Czech Republic -
Secured Assets Centre (CenZa) and its functioning in the system of sale of property seized in criminal proceedings. It
also describes specific cases of cooperation between the National Drug Headquarters and CenZa in sale of vehicles
seized during investigation of drug crimes.
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Abstrakt:
Kazuistika se zabývá najímáním vietnamských osob k samotné výrobě metamfetaminu. Vystihuje mentalitu těchto lidí,
kteří svou schopnost a know-how v tomto odvětví vnímají pouze jako jakoukoliv jinou službu, po které je poptávka.
Nechtějí a neuvědomují si důsledky své činnosti. Dále poukazuje na intenzivní zkvalitňování se vietnamské komunity
při konspiraci trestné činnosti. V samotném konci je nastíněn problém místní příslušnosti, při dynamických změnách
míst, kde je trestná činnost páchána.

Vietnamská komunita vstupuje do obchodního
dění v České republice již mnoho let. Obchodní duch
těchto osob a schopnost reagovat na vzniklou mezeru
na trhu jsou obdivuhodné. Mentalita těchto osob, za-
ložená na snaze absolutní maximalizace zisku, způso-
bila opravdovou revoluci na drogové, v poslední
době hlavně metamfetaminové scéně. V souvislosti
s odhalováním této trestné činnosti policií však po-
stupně dochází i ke zkvalitňování konspirace ze
strany pachatelů. V konečném důsledku zjišťujeme,
že vynalézavost při páchání drogové trestné činnosti
vietnamskou komunitou nezná meze. Níže popiso-
vaný případ není ani tolik zajímavý z pohledu nějaké
rozvětvené organizované skupiny, nebo abnormálně
velkým množstvím vyprodukovaného metamfeta-
minu. Poukazuje na jedné straně na flexibilitu na-
bídky a poptávky „služeb“ a na neustálou vynaléza-
vost při konspiraci trestné činnosti na straně druhé.

Na jaře roku 2016 jsme obdrželi poznatek od pol-
ských kolegů o „obchodním“ vztahu D. B., občana
Polska, a Vietnamců H. S. H., který dlouhodobě po-
býval se svou rodinou v Praze, a jeho spolupracovníka
H. T. N. Jednalo se o informaci o dovozu prekurzoru
na výrobu metamfetaminu ve formě tablet Cirrus,
jejichž dovoz zajišťoval právě D. B. z Polska. Vosobě
H. S. H. jsme zjistili již z minulosti známého „vařiče“
metamfetaminu, kterého jsme prověřovali, ještě s jeho
spolupracovníkem H. T. N., v roce 2013. Tehdy jsme
v trestním spise s pracovním názvem FUG zadoku-
mentovali obchod s 2,5 kilogramy metamfetaminu,
který zorganizovala těhotná T. D. N., manželka H.
S. H. Na provedení tohoto obchodu bylo zajímavé

jeho provedení. Na místo obchodu, které bylo v Praze,
na parkovišti obchodního centra Metropole, přivezla
zmíněné množství T. D. městskou hromadnou dopra-
vou. Kontraband přitom zastlala do kočárku svého
ročního dítěte. Již v té době jsme předpokládali, že
zajištěný metamfetamin vyrobil její manžel, ale ne-
podařilo se však zjistit místo tzv. „varny“ a po za-
držení ženy, která zřejmě celou výrobu a následný
prodej řídila, ilegální činnost H. S. ustala. Podle zna-
losti této komunity jsme však předpokládali, že jeho
„klid“ je pouze dočasný…
Při novém prověřování v roce 2016 jsme zjistili, že

H. S. do jisté míry chybí organizační prvek. Podle
zjištění z prostředí byl H. S. jedním z nejstarších
„Vařáků“ metamfetaminu z řad vietnamské komunity,
který tuto dovednost předal spoustě dalších. Byl od-
borníkem ve svém oboru, ale nedokázal si zorganizo-
vat zařízení své vlastní laboratoře a už vůbec ne ná-
sledný prodej. Protože by však byla škoda nezúročit
dovednost, pro kterou byl ve své komunitě tolik
známý, nechával se na jednotlivé vary najímat od
různých organizátorů.
Z tohoto důvodu se nám prověřování velkou měrou

ztížilo. Je téměř nemožné dozvědět se hned všechny
informace při prvním varu, zvláště jedná-li se o no-
vého zadavatele, nové místo, nové spolupracov-
níky… A to už vůbec nezmiňuji, že by bylo potřeba
tyto informace získat i v rovině důkazní. A tak se
stalo, že jsme najednou spolupracovali s kolegy
NPC z detašovaného pracoviště expozitury Plzeň
v Sokolově, kteří prověřovali organizátora metamfe-
taminové varny, v níž H. S. vyrobil 12 kilogramů
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krystalu, který byl zajištěn s kurýrem při vývozu z této
laboratoře. Posléze si H. S. najal na práci další Viet-
namec, který nám byl rovněž znám ještě ze „starých
konopných dob“, kdy se Vietnamci ve velkém věno-
vali indoor pěstírnám marihuany. Úskalím této větve
byla zjištěná skutečnost, že k výrobě dochází na ne-
ustanoveném místě v Polsku. Když už jsme se dostali
k informaci, že skupina, která byla pokaždé, kromě
H. S., složena z jiných lidí, vždy odjela nečekaně
v noci, přičemž vždy nechávali v místě svého bydli-
ště, kde se zdržovali, zapnuté mobilní telefony.

Následovala naše služební cesta do Varšavy, aby-
chom se domluvili s polskými kolegy na dalším po-
stupu. Ovšem po dvou výrobních cyklech, než se
podařilo získat jakékoliv informace alespoň k místu
zřízené laboratoře, spolupráce H. S. s tímto zadava-
telem opět ustala. A tímto způsobem se vše opako-
valo, vždy nový zadavatel, noví spolupracovníci,
nová místa, ale nikdy na dobu potřebnou k zadoku-
mentování trestné činnosti. Ustala rovněž spolupráce
mezi H. S. a D. B., polským dodavatelem tablet, při-
čemž naši polští policisté zadrželi D. B. pro zadoku-
mentovanou trestnou činnost, týkající se ilegální vý-
roby cigaret.

Ironií osudu vstoupila a zásadní měrou změnila
plán našeho prověřování státní moc, kdy H. S. dostal
od státu zpět vyplacenou finanční hotovost ve výši
1 milion korun, který složil během vazby své man-
želky jako kauci. V tomto okamžiku, s milionem na
účtu, pověsil svou trestnou činnost na hřebík a spíše
jen pro svou zábavu dojížděl na tržnici v Praze na
Smíchově do bistra jednoho svého kamaráda, kde
také „vařil“. Ovšem vietnamské nudle. H. S. se tolik
zhlédl v gastronomii, že začal uvažovat o tom, že si
s pomocí kapitálu vráceného od státu zařídí asijskou
restauraci v centru Prahy. Tato doba byla pro všechny
zúčastněné na prověřování opravdu hodně frustrující.
Na druhou stranu se zdálo, že zafunguje resociali-
zační prvek a H. S. se začne živit poctivě. Tato myš-
lenka však byla opravdu jen zdánlivá.

Na podzim 2016 začal H. S. dojíždět do Dubí
u Teplic. Podle jeho konspirativního chování jsme
již věděli, jaký účel mají jeho cesty. Po několika
cestách jsme zmapovali, že mají s H. T. rozdělený
var, kdy H. T. prováděl první část a H. S. var do-
končoval. Vše nasvědčovalo tomu, že varna je zří-
zena v budově bývalé vietnamské tržnice, která své
nejlepší obchodní roky již měla dávno za sebou.

Osudovým se oběma stala opět špatná organizace,
díky níž jsme se dozvěděli o tom, že právě probíhá

var a H. S. už měl vystřídat H. T. H. S. tedy nechal
doma svůj mobilní telefon a urychleně nasedl do
vlaku směr Teplice. Zde byl na vlakovém nádraží
vyzvednut dvěma organizátory, opět vietnamské ná-
rodnosti, a odvezen do budovy tržnice v Dubí. Toto
byl spouštěcí impuls celé realizace, která nebyla v té
době vůbec plánována. Následovalo informování do-
sahové státní zástupkyně a dosahového soudce, za
účelem vydání příkazu k domovní prohlídce budovy
v uvedené tržnici. Vzhledem k tomu, že předmětná
budova je poměrně rozlehlá a my jsme nevěděli,
v jaké části se laboratoř nachází, oslovili jsme zása-
hovou jednotku Ústeckého kraje, aby provedla do
budovy průnik a zajistila všechny osoby. Velitel zá-
sahu nás ujistil, že nemají problém s průnikem a ob-
sazením této budovy, protože v minulosti zde již ně-
kolikrát zasahovali. Jednalo se o objekt, kde již bylo
v souvislosti s drogovou trestnou činností provedeno
několik domovních prohlídek. Po zákroku, který byl
naplánován na 5. hodinu ráno, byly v objektu za-
drženi pouze dva organizátoři, kteří seděli v jednom
z pokojů. H. S. se však v budově při zákroku nenašel.
Jediné, co poukazovalo na přítomnost H. S., byla jeho
bunda s doklady, která ležela v pokoji u zadržených
osob. Objekt byl ale po celou noc, od okamžiku, kdy
do něho H. S. vešel, nepřetržitě sledován a celou noc
z něj nikdo nevyšel. Navíc bylo několik dní před
Vánoci a venku byl celou noc mráz. Nechtělo se
nám tedy věřit, že by H. S. odešel bez zimní bundy,
kterou jsme v budově našli. Proto byl objekt prohle-
dáván znovu, znovu a znovu. Celou budovou se linul
velmi intenzivní chemický zápach, tolik specifický
pro výrobu metamfetaminu, ale v budově ani stopa
po laboratoři. Jediný metamfetamin, který zde byl
zjištěn, bylo několik gramů na konferenčním stol-
ku v pokoji, kde byli zadrženi dva organizátoři. Po
4 hodinách prohledávání však byl stav neměnný
a my jsme pomalu začali propadat depresi z takového
fiaska. Ale mnohem víc nás deprimovala situace, pro
kterou jsme neměli logické vysvětlení.

Když už byl sepsán protokol o provedení domovní
prohlídky a na místě se pomalu schylovalo k ukon-
čení, jeden kolega si všiml navrtaných děr do boční
stěny v objektu, které byly v úrovni 1. patra a byly
patrné pouze zvenku. Uvnitř budovy nemohl na této
stěně díry najít. Proto začal počítat okna zvenku a ze-
vnitř… jedno chybělo. Když se tedy pozornost upře-
la tímto směrem, zjistili jsme, že poslední pokoj
v 1. patře má zazděný otvor pro dveře z chodby. Ve
vedlejší místnosti se u sousední stěny s tímto poko-
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jem nacházela skříň, nad kterou byl umístěn vietnam-
ský oltář. Po odsunutí skříně jsme zjistili, že ve zdi za
skříní je otvor cca 100 x 50 cm, vedoucí do posled-
ního pokoje. Jednalo se právě o místnost, která měla
zazděné dveře z chodby. A zde jsme našli H. S., který
při vniknutí zásahové jednotky do objektu již prová-
děl poslední část výroby, odpařování. Na místě byly,
kromě ostatních chemikálií, zajištěny skleněné tály
s celkem 6 kilogramy již hotových krystalů metam-
fetaminu, a ještě další roztok, určený k odpaření.
Výše zmiňované navrtané díry ve stěně tady zajiš-
ťovaly alespoň minimální cirkulaci čerstvého vzdu-
chu.
I přes fakt, že v minulosti zde bylo provedeno ně-

kolik domovních prohlídek, právě v souvislosti s dro-
govou trestnou činností, nikdy nebylo nic nalezeno.
Dva organizátoři, kteří byli zadrženi v jiném po-

koji, zde hlídali H. S., aby jim neutekl s tolik cenným
zbožím.
Během případu bylo vedeno několik jednání s do-

zorující státní zástupkyní z Městského státního zastu-
pitelství v Praze ohledně její místní příslušnosti. Na
počátku případu byla vyvozena místní příslušnost
státního zastupitelství podle schůzek mezi D. B.
a H. S.. Tyto se uskutečnily v Praze na Václavském
náměstí. Ovšem později, když tato spolupráce ustala
a docházelo k páchání trestné činnosti H. S. na území
různých krajů, jen ne v Praze, musela být příslušnost
neustále přezkoumávána. Nakonec se nám však po-
dařilo přesvědčit státní zástupkyni o tom, že pokud
budeme s každým novým pácháním v jiném kraji
předávat dozorující spis tamnímu státnímu zastupi-
telství, nebude možné dotáhnout věc do zdárného
konce.

Obr. 1 – Objekt bývalé tržnice na ul. Ruská, Dubí
(Zdroj: NPC)
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Obr. 2 – Pokoj v 1. patře budovy, kde v zadní části levé stěny, pod policí s oltářem, je patrný průchozí otvor do vedlejšího pokoje
(Zdroj: NPC)

Obr. 3 – „Tajná místnost“ se zřízenou laboratoří na výrobu metamfetaminu
(Zdroj: NPC)
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Obr 4. – Skleněné tály s vykrystalizovaným metamfetaminem
(Zdroj: NPC)

pplk. Ing. Petr Pavlis, e-mail: petr.pavlis@pcr.cz
Policejní prezidium ČR, poštovní schránka 62/NPC, 170 89 Praha 7
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Abstract:
The case study describes a recruitment of Vietnamese for implementation of metamphetamine cook. It captures a view
on mentality of this people, with their ability and know-how in this branch perceived only like in any other job, which
is demanding. They do not to want and do not sense the consequences of their activity. Nevertheless, it shows
concentrated improvement of Vietnamese community in conspiracy. At the end expressed problem points on local
jurisdiction in cases with dynamic changes of the place of crime, where metamphetamine is cooked.
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LIMITY PRO TESTOVÁNÍ DĚTÍ
PŘI DŮVODNÉM PODEZŘENÍ

NA OVLIVNĚNÍ NÁVYKOVOU LÁTKOU
VE ŠKOLE A ŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ
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Abstrakt:
Východiska: Užívání návykových látek dětmi je oblastí, která významným způsobem zasahuje do práv a povinností
všech subjektů, které na výchově dětí podílejí. Mezi dva základní subjekty patří zákonní zástupci a školy/školská
zařízení. Možnost identifikace, zda dítě užívá návykové látky, může být prvním krokem vedoucím k nápravě/změně
výchovného procesu a i krokem vedoucím ke snižování rizik nezdravého životního přístupu a případné nápravě.
Cíl: Článek předkládá stručnou analýzu právního stavu po rekodifikaci části správního práva, která se zabývá pro-
blematikou orientačního testování při podezření na ovlivnění návykovou látkou. Předkládá bazální analýzu de lege
lata se zaměřením na oblast školského prostředí.
Metoda: Byla použita obsahová kvalitativní analýza fixovaných právních dokumentů, které byly sestaveny podle
vzájemného tematického vztahu v kontextu dané problematiky.
Výsledky: Právní stav v současné době explicitně neupravuje oblast testování dětí při podezření na ovlivnění ná-
vykovou látkou ve škole nebo školském prostředí. Musíme vycházet z nejbližší právní úpravy, která zcela přesně
vymezuje subjekty, které jsou oprávněny vyzvat k testování a následně testování provést.
Závěr: Platná právní úprava neumožňuje pedagogovi/pedagogickému pracovníkovi v běžném provozu školy nebo
školského zařízení testovat děti při důvodném podezření na ovlivnění návykovou látkou.

Problematika testování dětí1 a dospívajících (žáků
a studentů) ve školách a školských zařízeních (dále
jen „školská zařízení“) při důvodném podezření na
ovlivnění návykovou látkou2 je komplikovanou, mul-
tidisciplinární a právně ne příliš přehlednou oblastí.
S ohledem na složitost celého vztahu, který je determi-
nován zejm. v rovině pedagogický pracovník3/vycho-
vatel – žák/student, tato rovina v sobě integruje jak
výchovnou otázku, tak i vzdělávací, psychologickou,
preventivní, právní a mnohé další.

Tento právní vztah nelze ztotožňovat s právním
vztahem zaměstnanec – zaměstnavatel4 či např. řidič
– policista5. V tomto konkrétním případě se jedná se
o velmi specifický vztah, který je primárně založen

pravidlech stanovených školským zákonem6 a na dal-
ších legislativních předpisech. Je nutné si uvědomit, že
školský zákon, ani ostatní předpisy neupravují mož-
nosti a nestanoví postupy testování žáků a studentů
při důvodném podezření na ovlivnění návykovou lát-
kou ve školském prostředí.

V této oblasti musíme vycházet z obecných právních
předpisů a v rámci jejich výkladu a zobecnění se za-
myslet nad tím, zda je lze aplikovat do školského/vý-
chovného prostředí, či nikoli. Určitým vodítkem nám
mohou být rovněž názory, které k dané problematice
vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Užívání návykových látek je nejen zdravotním, so-
ciálním a výchovným problémem, ale i problémem,

41

Recenzovaný přehledový článek BULLETIN 2/2018

1 Dítětem pro účely tohoto článku rozumíme každou osobu mladší 18 let.
2 K pojmu návyková látka srov. zejm. § 130 tr. zákoníku, a § 2 písm. a) zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek, ve znění pozdějších doplňků. Pro účely tohoto textu se za návykovou látku nepovažují tabákové výrobky a tabák.

3 Srov. § 2 odst. 2 zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4 Tento vztah je založen na zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
5 Viz např. zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších doplňků, nebo zák.
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů.

6 Zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
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který se vztahuje k bezpečnosti školského zařízení,
k ochraně žáků/studentů a ochraně pedagogických pra-
covníků a případně ostatních zaměstnanců školského
zařízení. Povinnost školského zařízení je v této oblasti
taxativně/explicitně vymezena v § 29 školského zá-
kona a dále v § 22b písm. c) školského zákona. Povin-
nost žáků a studentů v této oblasti je zakotvena zejm.
v § 22 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. c) školského
zákona. Ve vztahu k zákonným zástupcům je tato po-
vinnost zakotvena např. v § 22 odst. 3 písm. e) škol-
ského zákona.

Zakotvení testování
Primárním zákonem, ze kterého v dané problematice

testování vycházíme, je zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně
zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve
znění pozdějších doplňků (dále jen „zákon“). Ten sta-
noví obecné zásady (v § 20 až § 22 zákona7, které se
vztahují k problematice testování – nejedná se tedy
o explicitní vymezení testování do školského prostředí,
a zákonem stanovené podmínky je nutné vzít v potaz
zejm. jako determinující mantinely možného. S ohle-
dem na přehlednost této oblasti je nutné se s obecnými
zákonnými podmínkami seznámit.

Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému
vyšetření podle § 20 zákona je povinna se podrobit
osoba,

a) u které je důvodné podezření, že pod vlivem alko-
holu nebo jiné návykové látky vykonává nebo vy-
konávala činnost, při níž by mohla ohrozit život
nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit
majetek,

b) u které je důvodné podezření, že se požitím alkoho-
lického nápoje nebo jiné návykové látky uvedla do
stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo
jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek,

c) u které je důvodné podezření, že přivodila sobě
nebo jiné osobě újmu na zdraví anebo způsobila
jiné osobě škodu na majetku v souvislosti s požitím
alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky,

d) která je mladší 18 let a u níž je důvodné podezření,
že
1. alkoholický nápoj požila nebo jí byl v rozporu

s tímto zákonem prodán nebo podán alkoholický
nápoj nebo jí byla konzumace alkoholického ná-
poje jinak umožněna, nebo

2. jinou návykovou látku užila, nebo jí bylo užití
jiné návykové látky umožněno,

e) která je ve výkonu vazby, zabezpečovací detence
nebo trestu odnětí svobody, nebo

f) která vykonává ústavní ochranné léčení, anebo am-
bulantní ochranné léčení protialkoholní nebo proti-
toxikomanické.

V případě, že povinná osoba orientační vyšetření
odmítne nebo takové vyšetření nelze provést nebo
úspěšně dokončit, provede se odborné lékařské vyše-
tření. Pokud odborné lékařské vyšetření osoba od-
mítne, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky. V takovém případě se apli-
kuje presumpce viny, ale to platí tedy jen pro případ,
kdy osoba odmítne lékařské vyšetření. Tato skutečnost
je velmi významná. Některá školská zařízení, která
testování v praxi realizují, považují odmítnutí orientač-
ního testování za odůvodněný postup směrem k apli-
kaci presumpce viny. Domnívám se, že takový postup
lze považovat za protiprávní, neboť rozšiřuje pres-
umpci viny nad zákonem stanovený rozsah.

Spočívá-li orientační vyšetření na ovlivnění alkoho-
lem v dechové zkoušce provedené analyzátorem alko-
holu v dechu, který splňuje podmínky stanovené jiným
právním předpisem8, odborné lékařské vyšetření se ne-
provede. V praxi můžeme za takový postup považovat
zejména ověření pomocí analyzátoru dechu. Za účelem
stanovení krevních hladin alkoholu nebo jiných návy-
kových látek pomocí specifických toxikologických
metod se provede toxikologické vyšetření biologic-
kého materiálu odebraného v rámci odborného lékař-
ského vyšetření.

Výzva k orientačnímu a odbornému lékař-
skému vyšetření

Vyzvat k orientačnímu vyšetření a k odbornému lé-
kařskému vyšetření je za podmínek stanovených v § 21
zákona oprávněn v rámci své působnosti a za podmí-
nek stanovených jinými právními předpisy příslušník
Policie České republiky, příslušník Vojenské poli-
cie, příslušník nebo občanský zaměstnanec Vězeňské
služby, strážník obecní policie nebo osoba pověřená
kontrolou podle jiného právního předpisu. Příslušník
Policie České republiky a strážník obecní policie je
oprávněn vyzvat osobu mladší 18 let podrobit se orien-
tačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyše-
tření za podmínek stanovených v § 20 odst. 1 písm. d)
zákona.

Vyzvat osobu podle § 20 odst. 1 zákona ke splnění
povinnosti podrobit se orientačnímu vyšetření nebo
odbornému lékařskému vyšetření je dále oprávněn za
podmínek stanovených jinými právními předpisy za-
městnavatel9 povinné osoby nebo ošetřující lékař po-
vinné osoby. Má-li být odborné lékařské vyšetření pro-
vedeno ve zdravotnickém zařízení, poskytovatele zdra-
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7 Tato problematika je podrobně v hlavě V. – vyšetření přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek.
8 Viz Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění
pozdějších předpisů.

9 Srov. § 106 odst. 4 písm. i) zák. práce.



votních služeb a zdravotnické zařízení k provedení vy-
šetření určí a dopravu vyšetřované osoby do zdravot-
nického zařízení zajistí ten, kdo tuto osobu k vyšetření
podle § 21 odst. 1 nebo 2 zákona vyzval.

Realizace orientačního vyšetření a odborného
lékařského vyšetření

Provést orientační vyšetření je za podmínek stano-
vených v § 22 odst. 1 zákona oprávněn příslušník Policie
České republiky, příslušník Vojenské policie, strážník
obecní policie, příslušník nebo občanský zaměstnanec
Vězeňské služby, zaměstnavatel, osoba pověřená kon-
trolou nebo zdravotnický pracovník. Naproti tomu od-
borné lékařské vyšetření provádí podle § 22 odst. 2
zákona poskytovatel zdravotních služeb, který splňuje
podmínky pro provedení tohoto vyšetření v rámci jím
poskytovaných zdravotních služeb podle zákona
o zdravotních službách. Pokud osoba, která je povinna
se podrobit odbornému lékařskému vyšetření, ohrožuje
sebe nebo jinou osobu nebo poškozuje majetek posky-
tovatele zdravotních služeb, může poskytovatel zdra-
votních služeb požádat o součinnost Policii České re-
publiky, obecní policii a v případě osob ve výkonu
vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svo-
body Vězeňskou službu.

Žák nebo student pod vlivem návykové látky ve
školském prostředí – právní vymezení

V případě, kdy žák nebo student přijdou do škol-
ského zařízení pod vlivem návykové látky, jedná se
vždy o porušení určitého typu normy (sui generis) –
školního řádu a případně i o porušení zákona. V tako-
vém případě mohou vzniknout tyto základní situace:
a) osoba mladší 18 let přijde do školského prostředí

pod vlivem alkoholu,
b) osoba mladší 18 let přijde do školského zařízení pod

vlivem jiné návykové látky než alkoholu,
c) osoba starší 18 let přijde do školského zařízení pod

vlivem alkoholu a
d) osoba starší 18 let přijde do školského zařízení pod

vlivem jiné návykové látky než alkoholu.

Považuji za nutné věnovat se každé v úvahu přichá-
zející alternativě tak, aby byla zjevná její právní kon-
sekvence. Obecně si musíme uvědomit, že v každém
uvedeném případě se vždy jedná o porušení školního
řádu. Předpokládám, že neexistuje školské zařízení,
které by povolovalo nebo alespoň akceptovalo vstup
žáků nebo studentů pod vlivem návykové látky do
školského prostředí.

Ad a) Pokud nastane tato situace, vzniká kromě po-
rušení školního řádu, i důvodné podezření ze spáchání
přestupu podle § 35 odst. 1 písm. j) zákona. Podle § 11
odst. 5 zákona se zakazuje prodávat nebo podávat
alkoholický nápoj osobě mladší 18 let.

Ad b) Pokud nastane tato situace, vzniká důvodné
podezření buď z přestupku podle § 39 odst. 2 písm. c)
zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, neboť fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že umožní neoprávněné požívání návykových látek
osobě mladší 18 let, nejde-li o čin přísněji trestný.
V případě, že se jedná o zprostředkování / předání /
prodej takové návykové látky osobě mladší 18 let, je
zde důvodné podezření ze spáchání přečinu Nedovo-
lená výroba a jiné nakládání s omamnými a psycho-
tropními látkami a s jedypodle § 283 odst. 1, 2 písm. d)
tr. zákoníku.

Tento přečin je definován následovně: „Kdo ne-
oprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne,
zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro
jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku,
přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní
látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svo-
body na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem.“
Kvalifikovaným znakem je takové jednání, kdy pacha-
tel spáchá čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu
vůči dítěti nebo v množství větším než malém vůči
dítěti mladšímu patnácti let. Případně by se ještě za
určitých okolností mohlo jednat o přečin šíření toxiko-
manie podle § 287 odst. 1 tr. zákoníku.

Ad c) V tomto případě by jednalo výlučně o porušení
školního řádu, a všechny následné kroky by byly ře-
šeny pouze v intencích školského zařízení podle vý-
chovných opatření ve smyslu § 31 školského zákona.
Osoba starší 18 let smí mimo školské zařízení za pod-
mínek stanovených zákonem požívat alkoholické ná-
poje, resp. nápoje s obsahem etanolu, a užívání jiných
návykových látek rovněž není protiprávním jednáním.

Ad d) V téhle situaci by rovněž vznikalo důvodné
podezření ze spáchání přečinu „Nedovolená výroba
a jiné nakládání s omamnými a psychotropními lát-
kami a s jedy“ podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku (viz
shora). Případně by se ještě za určitých okolností
mohlo jednat o přečin šíření toxikomanie podle
§ 287 odst. 1 tr. zákoníku.

Ještě je nezbytné uvést, že se musí jednat o případy,
kdy není ohrožen život nebo zdraví. V případech, kdy
by tomu tak bylo, by byl pedagogický pracovník po-
vinen zajistit zdravotnickou lékařskou pomoc, a nikoli
svévolně testovat. Samostatnou kapitolou je předběž-
ný souhlas zákonného zástupce s testováním u osoby
mladší 18 let, souhlas s testováním, resp. svobodný
projev testovaného a dále svobodný souhlas s testová-
ním u osoby straší 18 let.

Stanoviska MŠMT k testování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se

k možné problematice testování vyjádřilo dvěma pří-
pisy. První byl vydán pod č.j. 7684/2010-80 a datován
dne 13. dubna 2010; jedná se o přípis zpracovaný pod
kontaktní adresou tehdejšího ředitele Odboru legisla-
tivy MŠMT Mgr. Petra Vokáče adresovaný tehdejšímu
řediteli Odboru bezpečnostní politiky MV Mgr. Marti-
novi Linhartovi. V tomto přípise je uvedeno, že:
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„…osobou pověřenou kontrolou jiných osob mající
odpovídající práva a povinnosti může být i pedagogický
pracovník ve vztahu k dítěti, žákovi nebo studentovi,
avšak jen ve „formách výuky“, které představují odů-
vodněné riziko ohrožení života nebo zdraví dětí, žáků
nebo studentů nebo jiných osob nebo odůvodněné ri-
ziko poškození majetku.… … se zřetelem k výše uvede-
nému je zřejmé, že oprávnění pedagogických pracov-
níků vyzývat účastníky vzdělávání k podrobení se
orientačnímu vyšetření, popř. toto vyšetření i provést,
ovšem jen pokud je výkon tohoto oprávnění přiměřený
povaze situace – tu lze vyjít z příkladů laboratorních
cvičení nebo sportovních aktivit, uvedených ve Vašem
dopise.“

Je ovšem nezbytné pro přesnost doplnit, že uvedený
dopis se vztahoval k zákonnému textu, který byl za-
kotven v § 16 zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních
k ochraně před škodami působenými tabákovými vý-
robky, alkoholem a jinými návykovými látkami
a o změně souvisejících zákonů, k právnímu stavu
účinnému ke dni zpracování dopisu. Tento zákon byl
ovšem ke dni 31. května 2017 v rámci derogace zru-
šen, a byl nahrazen již zmiňovaným zákonem č. 65/
2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek.

Druhý přípis, který k danému stavu existuje, je z hle-
diska jeho použití složitější. Nepodařilo se dohledat, že
by se jednalo o dokument, který byl uveden pod č.j.,
a autor tohoto článku jej získal v rámci e-mailové ko-
munikace s kolegy v oboru. Pro obecné účely a jeho
využití považuji za nezbytné zjistit, zda se jedná sku-
tečně o oficiální stanovisko MŠMT. V e-mailové
komunikaci je jako autor textu uveden Vítězslav
Němčák, ředitel Odboru legislativy MŠMT, a text
byl získán mailem dne 12. dubna 2017. Z tohoto
e-mailu považuji za zásadní následující: „Pedagogický
nebo jiný pracovník pověřený ředitelem školy nebo
školského zařízení nejsou v zákoně č. 65/2017 Sb.,
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových
látek, uvedeni mezi subjekty, které jsou oprávněny vy-
zvat osoby mladší 18 let k podrobení se orientačnímu
vyšetření za účelem zjištění obsahu alkoholu nebo jiné
návykové látky v těle. Osobou pověřenou kontrolou
podle jiného právního předpisu (§ 21 zákona č. 65/
/2017 Sb.) lze podle našeho názoru rozumět pouze
subjekt disponující na základě právních předpisů vý-
konem kontroly, jako např. Celní správu České repu-
bliky, a nikoliv školu či školské zařízení.“

Závěr
Pokud vezmeme v potaz primárně zákonné znění, ze

kterého s ohledem na § 21 odst. 1, 2 zákona vyplývá,
že: „Vyzvat osobu podle § 20 odst. 1 zákona ke splnění
povinnosti podrobit se orientačnímu vyšetření nebo
odbornému lékařskému vyšetření je oprávněn v rámci
své působnosti a za podmínek stanovených jinými
právními předpisy příslušník Policie České republiky,

příslušník Vojenské policie, příslušník nebo občanský
zaměstnanec Vězeňské služby, strážník obecní policie
nebo osoba pověřená kontrolou podle jiného právního
předpisu. Příslušník Policie České republiky a strážník
obecní policie je oprávněn vyzvat osobu mladší 18 let
podrobit se orientačnímu vyšetření nebo odbornému
lékařskému vyšetření za podmínek stanovených
v § 20 odst. 1 písm. d) zákona; a vyzvat osobu podle
§ 20 odst. 1 zákona ke splnění povinnosti podrobit se
orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému
vyšetření je dále oprávněn za podmínek stanovených
jinými právními předpisy zaměstnavatel povinné oso-
by nebo ošetřující lékař povinné osoby. Je zřejmé, že
nikde není uveden mezi oprávněnými subjekty peda-
gogický pracovník.“

S tímto závěrem se ztotožňuje i MŠMT v již cito-
vaném přípise. Z uvedeného lze učinit závěr, že v běž-
ných formách výuky, kdy by se nejednalo o postup
podle zákoníku práce nebo podle jiných právních před-
pisů ve vztahu např. k BOZP nebo provozu na pozem-
ních komunikacích, není testování žáků a studentů ná-
strojem, který by měl oporu v zákonných předpisech.
Stejně tak nepovažuji za možné, aby probíhalo orien-
tační testování v případech, kdy není řádně zakotveno
ve školním řádu.

Rovněž, byť se již nejedná o právní diskurz, je nutné
zamyslet se nad tím, jaký by měl být obecný vztah
pedagogického pracovníka a žáka/studenta, a co je pri-
mární rolí pedagogického pracovníka. Rozhodně by
touto rolí nemělo být primární represivní opatření smě-
řující k detekci návykových látek, resp. vedoucí k iden-
tifikaci důvodného podezření a jak by takový přístup
v rámci testování mohl ovlivnit jejich vztah a klima ve
třídě a škole. I z tohoto důvodu by ve školském případě
měl být stanoven konkrétní pracovník, který případné
testování bude provádět. Další faktor, který je vý-
znamný, je validita takového testování, resp. validita
orientačního testu – je nutné si uvědomit, že takové
testy mají rozličnou úroveň spolehlivosti, a musíme
počítat i s možností čtyř typologicky odlišných vý-
sledků: pozitivní, negativní, falešně pozitivní a falešně
negativní.

Dalším, nesporně nejen právně složitým faktorem je
komunikace se zákonnými zástupce nebo rodiči testo-
vaného, vyžádání jejich souhlasu, provedení takového
úkonu za podmínky, že chtějí být u testování přítomni
a následné předání testovaného zákonným zástupcům.
Dalším nevyjasněným faktorem jsou kroky, které by
měly následovat po testování. Mnoho pedagogických
pracovníků se domnívá, že testováním celý proces
končí; jsem opačného názoru a domnívám se, že testo-
váním celý proces naopak začíná. Měly by zcela lo-
gicky následovat kroky směrem k řádné diagnostice
užívání návykových látek a případně lékařské diagno-
stice směrem k závislosti, a samozřejmě péče směřující
k realizaci přístupu harm reduction nebo léčebnému
procesu a úzdravě v příslušném zařízení.
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Nelze nezmínit, že do současné doby neexistuje akre-
ditovaný kurz, který by poskytl pedagogickým pracov-
níkům nezbytné minimum k tomu, aby proces testo-
vání probíhal v souladu s právními předpisy, a tak, aby
neohrozil nebo nepoškodil testovaného, ale i testují-
cího. Bylo by možné najít ještě další argumenty, s nimiž
by bylo nutné se vypořádat tak, aby případný proces
testování mohl být za přísně daných podmínek reali-
zován.

S ohledem na shora uvedené považuji za nemožné
a nevhodné v případě běžné výuky provádět pedago-
gickým pracovníkem ve školských zařízeních testování
dětí při důvodném podezření na užití návykové látky.
V případě takového podezření existují jiné subjekty,

které tímto právem na základě zákona disponují a jiné
přístupy, které jsou v souladu se školským zákonem
a směřují k prospěchu žáků, studentů a pedagogických
pracovníků, a to včetně zajištění jejich zákonných práv.

Text tohoto článku byl zpracován primárně pro
účely sborníku k přednášce, která proběhla dne 7. lis-
topadu 2017 a jejímž realizátorem byl Národní ústav
vzdělávání. Uvedený text je právní názorem autora
a není nijak závazný; je zpracován podle právního
stavu ke dni 1. ledna 2018.
Grantová podpora: Tento článek byl podpořen in-

stitucionálním programem podpory Progres č. Q06/
/LF1 a účelové podpory Ministerstva zdravotnictví
ČR.
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Abstract:
Background: Children's use of addictive substances is an area that significantly affects the rights and obligations of all
subjects involved in upbringing of children. Two basic bodies include statutory representatives and schools/school
facilities. The possibility of identification whether a child is using addictive substances may be the first step leading to
the correction/change of educational process and a step towards reducing the risks of unhealthy living and eventual
recovery.
Objective: The article presents the brief analysis of the legal status after recodification of a part of the Administrative
Law, which deals with issue of presumptive testing when influence by the addictive substance is suspected. It presents
basic analysis of de lege lata with focus on school environment.
Method: Content qualitative analysis of fixed legal documents was used, which was compiled according to the mutual
thematic relation in context of given issue.
Results: Legal status currently does not explicitly address area of testing schoolchildren when they are suspected of
having an addictive substance as school or school environment. We need to come up with the closest legal regulation
that precisely defines the entities entitled to call for testing and then perform testing itself.
Conclusion: The current legal regulation does not allow educator/pedagogical staff to test schoolchildren in normal
school operation when there is a reasonable suspicion of having an addictive substance.
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SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST PIVOVARŮ
RADKA ČERNÁ

Czech Beer and Malt Association Prague, Czech Republic

Klíčová slova:
ČSPS; Český svaz pivovarů a sladoven; „Řídím, piju nealko pivo“; „Člověče, nezlob se!“; „Respektuj 18!“

Abstrakt:
Český svaz pivovarů a sladoven (ČSPS), ale i jednotlivé pivovary v ČR, jsou si vědomy odpovědnosti, kterou mají vůči
společnosti ve vztahu k zodpovědné konzumaci piva. Zejména se to týká rizikových skupin, jako jsou řidiči a děti
a mladiství. Podle statistik má v Česku sedm z deseti dětí zkušenost s alkoholem již před 13. rokem života a na silnici
každoročně umírá několik desítek lidí při nehodách, kde byl u viníka zjištěn alkohol v krvi.

Úvod
V roce 2003 Český svaz pivovarů a sladoven usta-

novil pracovní komisi nazvanou Společenská zodpo-
vědnost pivovarů (dříve Iniciativa zodpovědných pi-
vovarů). Komise vede aktivní dialog s odbornou ve-
řejností, médii i příslušnými orgány veřejné správy
a podílí se i na samoregulaci marketingových aktivit
svých členů. K tomuto účelu ČSPS v roce 2005 přijal
Etický kodex, jehož schválením se členské pivovary
zavázaly k zodpovědné komerční komunikaci. Díky
činnosti komise byla v uplynulých letech realizována
řada projektů posilujících pozitivní image českého
piva jako tradiční součásti naší kuchyně i kultury.
V současnosti jsou nejviditelnějšími CSR aktivi-

tami Českého svazu pivovarů a sladoven projekty
„Člověče, nezlob se!“ a „Řídím, piju nealko pivo“.
Vedle toho své zodpovědnostní iniciativy rozvíjejí
i jednotlivé pivovary.

Řídím, piju nealko pivo
Projekt „Řídím, piju nealko pivo“ vznikl před osmi

lety s cílem snížit počet dopravních nehod, kde byl
u viníka nehody zjištěn alkohol. A i když počet těchto
nehod za dobu fungování projektu kontinuálně klesá,
následky jsou stále tragické. Jen za rok 2017 si podle
policejních statistik alkohol za volantem vyžádal
48 životů. Cílem projektu je proto motivovat účast-
níky silničního provozu k zodpovědnému chování
a nabídnout jim alternativu v podobě nealkoholického
piva, které si nejen mezi řidiči získává stále větší
popularitu.
Dosud je výsledkem spolupráce Českého svazu pi-

vovarů a sladoven, Policie ČR a oddělení BESIP Mi-
nisterstva dopravy 35 tisíc oslovených řidičů, které

preventivní hlídky na českých silnicích odměnily za
zodpovědný přístup nealkoholickým pivem a alkohol
testerem. Podle výkonné ředitelky ČSPS Martiny Fe-
rencové řidiči na tuto kampaň reagují pozitivně
a drobná odměna posiluje jejich vnitřní motivaci cho-
vat se za volantem zodpovědně.
Součástí osvětové kampaně „Řídím, piju nealko

pivo“ jsou také preventivní nealko stany na hudeb-
ních festivalech a významných pivovarských akcích.
Jejich největším lákadlem jsou tzv. „opilecké brýle“,
které navozují pocit jako po požití alkoholu. Možnost
vyzkoušet si ve stavu střízlivosti, co dělá alkohol
s naší schopností reagovat na vnější podněty, je pro
návštěvníky atraktivní. Jen v roce 2017 prošlo pre-
ventivním stanem 4 774 účastníků starších 18 let, od
počátku projektu v roce 2012 si aktivity ve stanu
vyzkoušelo 24 564 lidí.

Obr. 1 - Preventivní silniční hlídka složená ze zástupců PČR
a promotérů projektu Řídím, piju nealko pivo

(Zdroj: ČSPS)
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Obr. 2 - Tzv. opilé brýle jsou největším lákadlem preventivních
nealko stanů projektu Řídím, piju nealko pivo

(Zdroj: ČSPS)

Člověče, nezlob se!
Od roku 2013 se ČSPS více zaměřuje také na pre-

venci prodeje alkoholu mladistvým. Vychází přitom
ze skutečnosti, že společenská tolerance ke konzu-
maci alkoholu u dětí i velmi mladých lidí je u nás
stále vysoká a že prodejci často nedokážou v praxi
uplatnit své právo a zároveň povinnost ověřit si věk
kupujícího.
Primárním cílem projektu „Člověče, nezlob se!“ je

postupně snižovat dostupnost alkoholu mladistvým
osobám. Sekundární přínos pak ČSPS spatřuje v do-
sažení pozitivních změn v jejich chování ve vztahu ke
zdraví. Užívání alkoholu v raném věku může trvale
poškodit vývoj mozkových buněk. Alkohol u dětí
a mladistvých snižuje sebekontrolu a vede k výra-
znému zkreslení vnímání, takže pak špatně odhadují
své síly a zbytečně riskují. I proto zákon jasně za-
kazuje prodávat a podávat alkohol osobám mladším
18 let. Při jeho porušení hrozí pokuta až do výše
2 milionů Kč, zákaz činnosti až na dva roky, zvýšené
kontroly ze strany Policie ČR, ČOI, aj., a v neposlední
řadě také poškození dobrého jména provozovny.
Do projektu se podařilo zapojit velké obchodní

řetězce COOP, Tesco, Kaufland a Makro, jejichž za-
městnanci absolvují školení, jak požadavkům mladi-
stvých asertivně čelit. Aby byly potřebné informace
zájemcům ještě dostupnější, bylo v roce 2017 vytvo-
řeno bezplatné online video školení doplněné o ma-
nuál, který obsahuje legislativní část a modelové si-
tuace, s nimiž se prodávající setkávají při pokusech
mladistvých o nákup alkoholu (http://skoleni.do18ne.
cz). V roce 2017 tímto školením prošlo 410 prodejců,
v rámci celého projektu „Člověče, nezlob se!“ bylo za
tři roky osloveno již 16 990 prodejců.

Obr. 3 - Logo CSR projektu Českého svazu pivovarů a sladoven
nazvaného Člověče, nezlob se!

(Zdroj: ČSPS)

Obr. 4 - Podstránka s online školením na webu projektu Člověče,
nezlob se! www.do18ne.cz

(Zdroj: ČSPS)

Vyhodnocení úspěšnosti projektu jsou prováděna
pomocí „mystery shopping“ – kontrolních nákupů
mladě vypadajícími průzkumníky, a to na vzorku ne-
zapojených prodejen a na prodejnách zapojených do
projektu. Z průzkumu vyplynulo, že nezapojené pro-
dejny vyžadují doklad při prodeji alkoholu pouze
u 10 % mladistvých, zatímco v prodejnách zapoje-
ných do projektu se tak děje ve více než 60 % pří-
padů.
Vzhledem k tomu, že fluktuace na pozicích pro-

davaček je velmi vysoká, snaží se Český svaz pivo-
varů a sladoven dosáhnout toho, aby školení v rámci
projektu „Člověče, nezlob se“ byla zařazena přímo
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mezi základní školení nových zaměstnanců a pravi-
delně opakována.
V roce 2018 bude spolupráce se všemi zapojenými

partnery pokračovat s cílem rozšířit povědomí o exi-
stenci a přínosech online školení. Český svaz pivo-
varů a sladoven byl Asociací českého tradičního ob-
chodu přizván na kongres „Samoška“, kde proběhnou
workshopy pro prodejce. Nadto ČSPS usiluje o zahá-
jení spolupráce s dalšími institucemi, které mají tuto
oblast na starosti, např. s Českou obchodní inspekcí.
Smyslem je angažování všech subjektů, které mohou
prevenci prodeje alkoholu mladistvým posílit.

Respektuj 18!
Projekt „Respektuj 18!“ je příkladem zodpověd-

nostních aktivit jednotlivých členských pivovarů,
konkrétně Plzeňského Prazdroje. Je výsledkem mezi-
sektorové spolupráce města, krajských samospráv
a neziskových organizací.
Projekt si klade za cíl dosáhnout změny tolerant-

ního postoje veřejnosti k pití alkoholu dětmi a ome-
zení podávání a prodeje alkoholu nezletilým. Mladi-
stvým, ale i jejich rodičům a ostatním dospělým před-
kládá atraktivní formou argumenty a rady jak, kdy
a proč mají s dětmi o alkoholu mluvit. Snaží se také
zvýšit povědomí provozovatelů restaurací a hospod
o pokutách a rizicích souvisejících s porušením zá-
kona a také o způsobech, jak takové situaci předchá-

zet. Za loňský rok se pro projekt podařilo nadchnout
přes 100 tisíc lidí, za celou dobu projektu činí toto
číslo 340 tisíc osob. V roce 2017 byl projekt spuštěn
také na Slovensku.

Projekt „Respektuj 18!“ získal stříbrné ocenění
v rámci cen Top odpovědné firmy, kterou vyhlašuje
platforma Byznys pro společnost již od roku 2004.
Projekt podporují známé a respektované osobnosti,
které pomáhají šířit myšlenku projektu na veřejných
akcích i na sociálních sítích.

Úspěšnost kampaně „Respektuj 18!“ potvrdily také
výsledky nedávného průzkumu v Plzni. 56 % respon-
dentů kampaň zaznamenalo, 81 % respondentů po-
važuje kampaň za společensky prospěšnou a skoro
2/3 těch, kteří kampaň zaznamenali, změní nebo již
změnili svůj postoj k tématu.

Závěr
Český svaz pivovarů a sladoven jako profesní

sdružení, ale i jednotlivé pivovary usilují o rozvoj
pivovarnické tradice v ČR, zároveň jsou si ale vě-
domy, že je zapotřebí neustále apelovat na zodpo-
vědné chování konzumentů a na dodržování platné
legislativy. Zažité vzorce chování je složité změnit,
podaří-li se ovšem do CSR projektů zapojit veřejnou
správu, soukromou sféru, a především spotřebitele
samotné, není tato změna nemožná.

Radka Černá, e-mail: radka.cerna@cspas.cz
Český svaz pivovarů a sladoven, Lipová 15, 120 44 Praha 2

Keywords:
Czech Beer and Malt Association (ČSPS); “I am driving; I drink non-alcoholic beer (Řídím, piju nealko pivo)”
project; “Sorry, man (Člověče, nezlob se!) project”; Respect the age of 18! (Respektuj 18!)” project

Abstract:
Czech Beer and Malt Association (ČSPS) and individual breweries in the Czech Republic are aware of the responsi-
bility that they have towards the society in respect of a responsible consumption of beer. This primarily involves risk
groups such as drivers, children and adolescents. Statistics show that 7 out of 10 children in the Czech Republic have
experience with drinking of alcohol already before the age of 13 and several dozens of people die in road accidents
each year where the culprit of the accident had alcohol in blood.
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17. TUŠENÍ – Vladimír Kolár
„Já jsem Fialová. Moc děkuji, pane profesore, za všechno,

co pro našeho Standu děláte.“
Podobné pochvalné výroky na třídní schůzce nejsou dnes

sice docela běžné, ale vyskytují se.
I tak mě tvrzení poněkud znejistilo. Stanislav Fiala není

zrovna student, který by mě obzvlášť zaujal. Je uzavřený, když
jsem si s ním při jakési příležitosti podával ruku, bylo to, jako
když se dotýkáte leklé ryby. Vlhká a studená, neznatelný stisk,
ruka nevyjadřovala nic, co by nějak charakterizovalo člověka,
kterého jsem měl před sebou. Je to mladík zvláštní, pořád
jakoby upocený. Když je vyvolán, je jeho výkon nepříjemný,
nesnadno stravitelný, radši ho rychle posadím, než trpět jeho
nejistotou, vystrašeností a koukat, jak se mu potem rychle pro-
močí košile, zplihnou mokré vlasy. Při řeči ztěžka oddychuje,
překotně vyráží neuspořádané věty, vypadá, že se každou chvíli
skácí k zemi.
„Děkuji,“ říkámmu. „Nejste nějak nemocný?Neberete léky?“
Něco zamumlá. Zní to, jako že je úplně v pořádku. Jde si

sednout do lavice, sklopí zrak a už o mě nejeví zájem. A tak to
s ním je snad pokaždé. Student, který pro učitele není ničím
zajímavý.
„Opravdu, pane profesore, moc vám za všechno děkuji,“

vytrhne mne ze zamyšlení paní Fialová.
„Když já nevím, co myslíte. Já se k němu chovám jako ke

každému jinému. Nic mimořádného jsem pro něho neudělal.“
„Já vím, pane profesore, jste skromný, nechcete o tom mlu-

vit. Ale jsem moc ráda, že jste se se Staníkem tak spřátelili, že
se setkáváte i po škole a že si spolu povídáte, jako třeba, když
jste se spolu procházeli na náplavce u Vltavy. Je takový nejistý
v životě, moc mu svými radami pomáháte. Je šťastný, že jste si
ho tak oblíbil.“
Samozřejmě si občas, v tramvaji, metru, nebo když je po-

tkám v kině či divadle, se studenty rád popovídám. Přiznám se
i k tomu, že někteří jsou mi sympatičtí a blízcí svými před-
stavami, názory, způsobem myšlení a třeba i svými sny o bu-
doucnosti. Stanislav Fiala k nim ovšem nepatří. Neumím si
vůbec představit naši vzájemnou komunikaci, je tady bariéra,
která je v tom chlapci, nikoli ve mně. Že bych se s ním mohl
sblížit, a dokonce takhle intimně, to si vůbec nedovedu před-
stavit.
„Paní Fialová, já znám Standu jen ze školy, náš vztah je jen

vztah učitele a žáka, mimo školu jsem se s ním nikdy nesešel.
Jestli vám to říká, tak možná proto, že si potřebuje kompenzo-
vat svou osamělost, myslím, že ve třídě se s nikým nepřátelí.
Tak si tenhle vztah vymyslel.“
„Dobře, pane profesore, já vás chápu, že to nemůžete veřejně

připustit, blízké přátelství profesora a studenta nemusí být pro
někoho košer, někdo by z toho mohl vyrobit špatnost, ale my
se Staníkem to tak nevidíme, prosím vás, pomáhejte mu dál.“
Byl jsem znechucen a rychle jsem hovor s paní Fialovou

ukončil. Uložil jsem si, že si s Fialou hned zítra o jeho pod-
ivných fantaziích promluvím. Když jsem ho ale ve třídě měl
před očima, zájem debatovat s ním mě rychle přešel. Něco na
něm mi hluboce vadilo, nevěděl jsem co.
Zato mě o přestávce oslovila studentka Věrka, že chce se

mnou mluvit.
„Moje máma, pane profesore,“ přistoupí rychle k věci, „se-

děla včera na schůzce vedle Standovy mámy a slyšela, co vám
povídala. Tak se mě na to ptala a já jí řekla, že to jsou nesmy-
sly, jeho fantazie. Co s tím budete dělat?“
„A co s tím můžu dělat, vždyť jsou to výmysly. Popravdě

nevím, co s tím. A co třída? Nemůžete mu nějak pomoct? Je
sám, z toho to přece všechno vyplývá.“
Věrka se usměje.
„Já mu těžko pomůžu, i kdybych chtěla. Na holky on není.

To jste nevěděl, pane profesore? Právě proto vám to říkám, aby
vás třeba nedostal do průseru, promiňte průšvihu.“
„A sakra,“ vyklouzne mi z úst. „Děkuju vám, Věrko. Uvi-

díme, co s tím.“
Večer jsem doma opravoval slohové práce. Studenti měli

napsat fejeton o zážitcích v hromadné dopravě. Fialův fejeton
jsem četl několikrát, pořád jsem se s ním nějak nedokázal
srovnat. Ne, že by práce nebyla dobře napsaná, právě naopak.
Prozrazovala stylistickou obratnost, nápaditost v použití výra-
zových prostředků, něco naprosto nepodobné jeho ústnímu
projevu, když je před třídou zkoušen. Práce zcela bez chyb,
normálně by byla za výbornou, ale nechtěl jsem ji studentovi
dát. Byla totiž plná nenávisti, vše bylo popsáno v nejčernějších
barvách, autorovi bylo „na zvracení“, jak lidé kolem něho
„strašlivě smrděli“ potem i souložemi, nemytostí, všichni se
mu jevili jako „prasata“, všude viděl chlípnost, pořád se na
něho někdo mačkal, v tlačenici cítil tvrdost penisů a vlhkost
vagin. Řidiči byli vykresleni jako zlostní, vzteklí a zlí lidé, plní
neochoty a sprostoty. Cestování bylo přiblíženo jako vrcholné
utrpení. Neseděl mi Fialův slovník, byly to výrazy, které se
žánrově nehodí. A tak dále…
V nejbližší hodině slohu jsem nechal přečíst nejlepší práce,

vyvolával jsem jen autory s jedničkou, a tak se nedostalo na
Fialu oznámkovaného dvojkou. Ani jsem nestál o to, aby se
četla.
On však najednou zvedl ruku. Bylo pro něho namáhavé

vymáčknout se svou trhanou mluvou, ale všichni jsme pocho-
pili, že chce přečíst svou práci. Vyčetl mi, že dostal dvojku
a řekl, že si myslí, že jeho fejeton byl stejně dobrý, možná
lepší, než které se před třídou četly.
„Víte, Stando, já práci ohodnotil příznivou známkou za styl

a pravopis. Ale nezlobte se, fejeton si takhle nepředstavuji.
Mělo by v něm být více pohody, sluníčka, nějak jsem nemohl
strávit ty strašně temné tóny.“
Fiala rychle otevírá jakousi příručku a celkem plynule z ní

čte: „Fejeton je útvarem stylu publicistického a uměleckého.
Spojuje se v něm konkrétní událost s fantazií. Předkládá
drobná aktuální témata všedního dne v novém světle. Je zpra-
cován ironickým nebo humorným tónem. Dává si za cíl kriti-
kou jevu vyvolat reakci u čtenářů a věc napravit.“
Vítězoslavně se rozhlédne po třídě.
„Můj fejeton všechno tohle má. Mám ho přečíst?“
„Jistě, pane kolego. Dostal jste mě. Známku ještě jednou

zvážím.“
Standa čte svou práci a třída ani nedutá. Ještě více se mi při

hlasité četbě vyjevuje, kolik je v ní nenávisti, jak je autorův
pohled černý a urážlivý. Vůči životu, vůči lidem. Znovu vy-
tuším, že je sám, nešťastný, možná i nějak psychicky nemocný.
Dočte a ve třídě je ticho jako v hrobě. Chci něco říct, vyzvat

k diskusi, ale zazvonění mě předejde. Vohromené třídě se díky
zvonku debata nekoná. Nedokážu posoudit, zda je to dobře,
nebo špatně.
V příští hodině češtiny byl Fiala ještě výrazněji nesvůj než

jindy. Víčka měl přivřená, jako by usínal, velice ztěžka dýchal,
v tváři byl pobledlý, zase celý zmáčený potem, trochu to vy-
padalo jako kolaps, případně jako nezvládaná deprese.
Zastavil jsem se nad ním.
„Je vám něco, Stando? Udělalo se vám špatně?“
Nezřetelně zabrblá: „Trochu. Můžu jít na záchod?“
„Má vás někdo doprovodit?“
„Ne. To zvládnu.“
Za chvíli je zpátky. Odchod za potřebou ho viditelně oživil,

ten přechod z těžké krize k normálu je nějak překotně rychlý,
nepochopitelný. Vzpomněl jsem si na někdejší kolegyni, která
při dlouhém sezení na poradě vždy postupně upadala do těžké
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krize, když si ale na chvíli odskočila a vrátila se, rychle zase
roztávala, probouzela se k novému životu jako Šípková Rů-
ženka. Jako by povadlá květina náhle rozkvetla do plné krásy.
Ale ta přece brala drogy, v krizi si vždycky musela šlehnout,
aspoň se to o ní říkalo. Vzpomínka mě vyděsí, při výkladu
látky nenápadně pozoruji Stanislava Fialu a zdá se mi, že to,
co vidím, se navlas podobá tomu, co jsem kdysi zaznamenal
u kolegyně.
O přestávce oslovím Fialovu třídní.
„Ten kluk se mi nějak nezdá. Ta jeho nestálost a rozmaza-

nost, ty rychlé přechody z deprese do euforie, nějak tomu
nerozumím. A ještě trpí vylhanými představami, úplně odtrže-
nými od reálného života.“
„Pokud vím, pane kolego, Standa má zdravotní problémy.

Podle jeho maminky bere silné léky, které mohou ovlivnit jeho
psychiku…“
„A taky rozhodně jeho fyzično,“ skočím jí do řeči.
„I to je možné,“ konstatuje kolegyně. „Je to s ním těžké,

však jistě sám víte.“
„Můžeme vyloučit drogy?“ zeptám se opatrně.
„Ale pane kolego, to přece k němu nepasuje. Je naprosto

nespolečenský, samotář, s nikým se nekamarádí, kde by k dro-
gám přišel? Budou to ty léky. Na sto procent.“
Ještě jsem se zeptal Vládi, studenta, se kterým jsem si dobře

rozuměl a o kterém jsem měl jistotu, že zůstane diskrétní.
„Těžko říct, pane profesore, tady o něm nikdo nic neví, do

soukromí si nikoho nepustí, nestojí o něčí pomoc. Slyšel jsem,
že to snad s někým táhne, snad s mužem, který je o dost starší,
ale to bych vám asi vůbec neměl říkat, protože to není věc,
kterou bych vám mohl sám potvrdit, já o tom dohromady nic
nevím.“
Hned mě napadlo, že Standovy řeči o přátelství se mnou

mají nejspíš podklad v tomto skutečném, ale utajovaném
vztahu. Chtěl se mámě trochu svěřit, tak do příběhu zakompo-
noval mou osobu.
„Vláďo, přece jenom jste s ním častěji. Třeba v tělocviku,

ničeho jste si nevšimli?“
„Myslíte vpichy? Nevím, nic o tom nevím, Fiala do těloc-

viku nechodí. Je osvobozen.“
„Aha. A jak jste vlastně přišel na to, že by mohl fetovat? Já

jsem o tom nemluvil.“
„Já nevím.“ Vláďa hodně zrudne v obličeji. „Jen mi to tak

někdy připadá. Nejsem sám, komu to tak přijde.“
„Moc vám, Vláďo, děkuju. A nezlobte se. Já ale netuším, jak

by se mu dalo pomoct. Proto se s vámi radím.“
„Rozumím. Ta jeho slohovka byla tak nenávistná, plná zloby

proti lidem. Sám bych se asi neodhodlal za ním jít.“
„Chápu. Ještě o tom popřemýšlím.“
Přiblížila se maturita a o studentu Fialovi jsem už moc ne-

přemýšlel. Koneckonců tady ve škole skončí, je mu devatenáct,
se svým životem si bude muset poradit sám. My jsme se k jeho
nitru nikdy nedostali. Nikdo z nás, ani učitelé, ani studenti.
Stanislav Fiala před maturitní komisí, to byl obtížně stravi-

telný zážitek. Začátek jeho vystoupení ještě působil docela
přijatelně, ale jak ubíhal čas, procházel student nápadnou pro-
měnou. Jeho projev těžce zápasil s dechem, pot doslova stříkal
i mimo studentovo tělo, Standa se stále více propadal do de-
prese.
Předseda maturitní komise si všiml, že student není v po-

řádku.
„Jen zvolněte, chlape, odpočiňte si. Ať nám tady nakonec

nezkolabujete. Vždyť se nebojte, dost toho víte, přece vám nic
nehrozí.“

Apel nic nepomohl, chlapcův stav se mi postupně jevil stále
horší. Měl před sebou ještě další předměty a nikdo z nás neměl
chuť toto nepříjemné setkání dál protahovat.
Předseda to rychle uťal: „To nám stačí. Jděte si odpočinout,

doplňte tekutiny, myslím, že jste vypotil i tu docela poslední
kapku. My jsme spokojeni, můžete jít.“
Podobně to probíhalo i v ostatních předmětech. Fiala „udě-

lal“, všichni jsme byli rádi, že starost, co s „nepochopitelným“
studentem, od nás převezme někdo jiný. Koneckonců vystudo-
val prestižní střední školu a maturoval s docela slušným vý-
sledkem. Rozhodně se před ním otevřely dobré perspektivy
včetně studia na vysoké škole. Ale na pomaturitní setkání stu-
dentů a pozvaných učitelů Fiala nepřišel a ani později jsem
o něm neměl žádné zprávy.
Asi dva roky nato jsem ho zahlédl za pultem v KFC, radši

jsem rychle zmizel, s ohledem na něho mi připadlo nemístné se
s ním setkat právě tady. Vždy jsem byl přesvědčen, že má na
víc, moje přítomnost tady by se ho mohla dotknout. Aspoň
tohle jsem si docela hloupě myslel.
Pár let nato jsem v bance vyřizoval půjčku. Čekal jsem na

manažera, který se mnou měl věc probrat. S překvapením jsem
zíral na pohledného mladého muže, kterým byl můj student
Vláďa. Přivítal mě nesmírně srdečně, pochopil jsem, že na
mne vzpomíná v tom nejlepším duchu. Záležitost s hypotékou
jsme projednali v pohodě a rychle.
Ale Vláďa mi potřeboval svěřit i něco jiného.
„Pamatujete, pane profesore, na Standu Fialu? Představte si,

že už není.“
Sdělení mi zmrazilo všechnu krev v těle.
„To je smutné. Byl moc nemocný, viďte?“
I Vláďa posmutněl. „On to o sobě někdy tvrdil, i jeho máma

to vždycky říkala. Ale teď jsem od ní slyšel, že si sáhl na život.
Prý z nešťastné lásky.“
„Ale to je přece možné,“ namítnu. „Byl hrozně nevyrov-

naný, to mohl být docela dobře ten důvod.“
„Samá voda, pane profesore, samá voda. Standa se pře-

dávkoval.“
„Myslíte léky?“
„Ne. Tvrdými drogami. Je to zaručené.“
Smutně kouká na můj otazník v očích.
„Pamatujete se, pane profesore, jak jsme o tom ještě ve škole

spolu mluvili? Přece jsme to tušili. Ale nevěděli jsme, co
s tím.“
„Tušili, ano tušili, to je to správné slovo.“
„Ale nikdo z nás by mu stejně nepomohl, nedá se pomáhat

tomu, kdo o pomoc nestojí. Svěřím se vám, pane profesore, že
jsem se tehdy po rozhovoru s vámi o to pokusil. Naprosté
fiasko.“
Jen jsem smutně pokýval hlavou.
Ale Vláďa ještě neskončil.
„Víte, pane profesore, o čem jsem dlouho přemýšlel? O tom,

jestli to způsobily drogy, že byl takový, jaký byl? Anebo jestli
drogy bral proto, že už byl takový? Že jeho zvláštní osobnost
ho k nim přivedla?“
„A co když to všechno, Vláďo, zavinila jeho nemoc? Snad

byl opravdu nemocný. Ta ho poznamenala a nadměrné užívání
léků ho přivedlo k drogám.“
Když jsme se loučili, stiskl jsem mu ruku.
„Škoda, že nebyl jako vy. Ale asi to nejde, každý má právo

být jiný. To je v pořádku.
A zároveň to je obrovská škoda. Jen tušení nestačí, to máte

pravdu. Příště, když budu něco tušit…“

18. UŽ TĚ NECHCI VIDĚT – Klára Lopuchovská
Včera zas volala. Bylo to asi ve dvě v noci a matka si myslí,

že nic nevim. Ale to je na velkym omylu, páč já spim jak na
trní a probudí mě i ten nejmenší šustot, natož pak zvonění
mobilu. Dokonce mám takovej pocit, že jsem byla vzhůru dřív

než naši. Když je to konečně vzbudilo, matka po tom telefonu
hmátla a zvedla ho. „Haló?“ zeptala se rozespale a nejspíš
chtěla obelhat sama sebe, poněvadž se zeptala: „Kdo volá?“
ačkoliv jí to muselo bejt vod začátku jasný, stejně jako mně
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a tátovi. Na druhym konci moje sestra něco zavrčela, asi že je
to ona. Vzápětí se ozval příval slov, který už jsem znala na-
zpaměť. „Prosim tě, přijeďte mě vyzvednout,“ škemrala tak na
90 procent. „Je mi příšerně zle, vzala sem si velkou dávku. Už
to nikdy neudělám, slibuju,“ úplně jsem ji slyšela. To už tady
bylo tisíckrát. Ségra vždycky prosila, ať pro ni přijedou, vět-
šinou do nějaký zapadlý a hnusný narkomanský čtvrti daleko
od našeho bytu. Slibovala přitom hory doly, že už bude sekat
latinu, že nastoupí do protidrogovýho ústavu nebo kam. Oby-
čejně pak tak dva tři dny prospala na gauči, a když se jí udělalo
líp, zmizela. Zanechávala po sobě lístečky s otřepanejma frá-
zema, ať se prej nezlobíme, že to nedokáže a tak podobně.
Dělalo se mi z toho všeho nanic. Normálně nás využívala a byla
si toho moc dobře vědoma. Nevěděla jsem, jak moc dlouho jí
na to rodiče ještě budou skákat. Jednou to muselo přijít. Po tom
přívalu proseb a slibů máma normálně řekla něco jako: „Neboj
se, holčičko, už jedeme.“ Jenže včera v noci ne. Pomyslnej
kalich přetekl a moje matka, moje matka, kterou jsem tak často
vinila ze slabosti a neschopnosti říct ne, najednou vybuchla.
„To si jako myslíš, že ti tady budeme dělat taxi službu, kdykoli
se ti zamane?! Aby bylo jasno, už to stačilo! Dali jsme ti tolik
šancí a ty jsi nás pokaždý zklamala a utekla. Za výchovu ses
nám odvděčila akorát tím, že bereš drogy a paktuješ se s kdoví-
kým. Už nám nikdy nevolej, nechceme tě tady ani vidět!“ Nato
se rozhostilo ticho, sestra byla zřejmě moc šokovaná, než aby
cokoli řekla, a máma toho využila a zavěsila. Po chvilce jsem
zaslechla harašení na záchodě a zvuk, jako když se otvírá
mobil a došlo mi, že máma rozebírá svůj telefon a splachuje
SIMku do hajzlíku, aby se jí ségra nemohla znova dovolat. Už
nikdy. Bylo to poprvý v životě, kdy jsem na svou matku byla
pyšná.
Dalších pár dní proběhlo celkem v normálu, když nepočítám

to, že táta poprosil svý šéfy o novej mobil, aby se nemohla
dovolat ani jemu. Po třech dnech to ale začala zkoušet na mě.
Nezvedala jsem to, jak jinak, ale bylo to k nevydržení. Volala
tak pětkrát denně, až jsem z toho nakonec byla tak zoufalá, že
jsem to na její dvanáctej pokus vzala. „Čau, proč pořád votra-
vuješ?“ vyštěkla jsem, aby bylo jasný, že v tomhle jí prostě
pomáhat nehodlám. Jak jsem předpokládala, zvolila vyděrač-
skou taktiku. „Ahoj, nebyla bych tak otravná, ale hrozně po-
třebuju pomoc. Kámoši se na mě vykašlali. Věř mi, tentokrát to
myslim smrtelně vážně. Já vim, že sem to podělala, ale chci
s tim přestat. Teďka už beru jen slabší věci, fakt. Řekni našim,
že když pro mě dojedou, budu se léčit. Přece bys nenechala
ségru ve štychu, že ne?“ Málem mě dostala, mrcha jedna. Měla
jsem pro ni vždycky slabost. Naštěstí se mi v tu chvíli vy-
bavilo, jak se moje máma musela určitě strašně překonávat,
než řekla vlastnímu dítěti, že už ho nechce nikdy vidět. Pak
jsem si uvědomila, jak nás využívala, a bylo mi jasné, že jí
pomoct nemůžu. Ani nechci. Proto jsem se hodně nadechla
a vypálila do telefonu: „Táhni do řitě.“
Našim jsem o hovoru se ségrou radši nic neřekla. Podruhý

už se se mnou spojit nepokusila, což bylo jediný štěstí. Už jsem
chápala, proč se máma tolikrát v noci zvedla a jela pro ni
bůhvíkam. Najednou jsem už máminu podřizovačnou povahu
tolik neodsuzovala, protože i pro mě bylo těžké říct ne, a to
jsem byla „jenom“ její sestra.
Ve škole to poslední dobou nezvládám. Ani nevim, čim to je,

možná tim, jak málo spim. Zdaj se mi občas sny o ségře a to
potom neusnu. Taky to zas asi nemůžu všechno hodit na ní, za

část totiž stoprocentně může moje dementní třída. Spolužačky
jsou většinou krávy, a když náhodou ne, tak aspoň ze solidarity
držej hubu. To jsem takhle onehdy přišla na záchody a divně to
tam smrdělo. Ne tak, jako vždycky-protože u nás hajzly nor-
málně smrděj jak prasklý potrubí v létě-ale jako kouř. Jenže ne
cigaretovej… Neudělala jsem ani dva kroky a bylo mi to jasný.
Mariána. Nic jinýho to bejt nemohlo a já jsem taky hnedka
věděla, kdo ji hulí. O zeď se tam opíraly moje tři spolužačky-
arcikrávy, Soňa, Sabina a Nikola. Jak mě zmerčily, hodily zlý
oko a prošpikovaly mě pohledem. Nic neřikaly, ale taky ne-
musely – jenom jak se koukaly, tak bylo jasný, že mi sdělujou:
„Jestli jenom cekneš, zmalujem ti držku, žes to neviděla.“ Já
jsem dělala, že nic a chystala se zalízt do kabinky, když bou-
chly vchodový dveře a v nich stála další moje spolužačka ne-
až-taková-kráva Eva. Věděla jsem naprosto bezpečně, že by se
k nim dobrovolně nikdy nepřidala, ale samo že neměla odvahu,
aby to práskla. Byly to ony, kdo začal. „Hele Evčo, nedáš si
taky šluka?“ zeptala se Sabina, velitelka arcikrav. Ona jen za-
vrtěla hlavou a chtěla je ignorovat, jenže to nešlo. „Ty seš ale
posera,“ provokovala Nikola. „Počkej, až se Adam dozví, žes
neměla odvahu ochutnat. To se mu nebude líbit, on má rád
holky, co si uměj užívat,“ nasadila tomu korunu Soňa, která
zahrála na Evinu nejcitlivější stránku. Namakanej, vypatlanej
a podle mě naprosto imbecilní kluk ze třídy jménem Adam. Že
na něj Eva nemá, bylo všem od začátku jasný, páč on rád
zmalovaný holky s velkejma výstřihama, co si to s váma rozdaj
na potkání. Ten typ Eva neni, prostě si nejspíš myslela, že když
ochutná, tak v očích toho kreténa stoupne, nebo co. Tak k nim
zkrátka přišla blíž, vzala od nich to svinstvo a… Nešlukla si,
neměla na to čas. Mezitim jsem totiž pohotově zasáhla, vytrhla
jí to z ruky a spláchla do hajzlu. Pak jsem vrazila Soně takovou
facku, že se jí musely udělat hvězdičky před ksichtem, ty druhý
dvě slízly o něco menší, ale bolet to taky muselo. „Vy si to
svoje podělaný zdraví ničte, jak chcete, krávy pitomý. Ale na-
bízet to holce, co do toho ještě nespadla, fuj, jste hovada,“
načež jsem se sebrala a šla to s klidem nahlásit. V tu chvíli
se mi totiž před očima objevila sestra. Přišla k tomu ve škole,
kde jinde. A taky nejdřív nechtěla, jenže nakonec neodolala.
Co z ní zbylo, jsem věděla až moc dobře. Smažka, která neví
co je za den, všechny využívá a krade, aby měla na fet. Začalo
to úplně stejně-mariánou-a skončilo, no nevim přesně čim, ale
trávou rozhodně ne. Třída mě teďka samozřejmě nenávidí, ale
Evča je mi vděčná, ta aspoň něco. Třeba z toho nakonec bude
i hezký kamarádství.
Včera jsem nešla do školy. Nešlo to, páč jsem probrečela

celou noc a ráno vypadala jak angorák. Já vim, že to byla
nevděčná svině, ale tohle si nezasloužila. Brečim ještě teď.
Tragédie v Praze
16. 3. 2016 našla policie v časných ranních hodinách v Praze

v parku Parukářka mladou mrtvou ženu, která byla identifiko-
vána jako Anna K. (19). Podrobnosti ohledně její smrti se za-
tím vyšetřují, již nyní je však jasné, že dotyčná byla silná
feťačka a zemřela pravděpodobně na předávkování heroinem.
Případ je o to horší, že dívka byla velmi mladá. Šéf protidro-
gové jednotky Policie ČR nám k tomu řekl toto: „Mladých
závislých na drogách bohužel přibývá a nám se nedaří tento
stav snižovat. Do budoucna je potřeba hlavně mladým lidem
neustále opakovat, že vymanit se z moci závislosti je mnohem
těžší, než do ní vstoupit, a že závislost je v mnoha případech
smrtelná…“

19. PROMIŇ, ŽE JSEM TI LHAL, ALE…
Opatrně za sebou zavřela dveře. Nechtěla, aby se probudil.

Ujistila se, že dveře do ložnice jsou zavřené a rozsvítila v ku-
chyni. Sedla si ke stolu a probírala letáky, které se nahromadily
ve schránce. Prolistovala je pečlivě, některé dvakrát. Dočetla,
vstala a rozhlédla se po kuchyni. Nechtělo se jí jít hned do
ložnice. Pečlivě opláchla mastný talíř a vidličku, které našla ve

dřezu. Otevřela dveře na balkon a chvíli se koukala do tmy.
Vytáhla z kapsy krabičku cigaret a jednu si zapálila. Ztěžka
vtahovala kouř do plic a poslouchala vzdáleně znějící zvuky
ulice. Klaksony. Šustot kol po asfaltu. Občasné zaskřípění brzd
a cinkání tramvají. Pozorovala, jak se cigareta v jejích prstech
zkracuje. Jen co dokouřím, půjdu si lehnout, umiňovala si.
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Naposledy potáhla a nedopalek hodila z balkonu dolů. Opatrně
za sebou zavřela dveře a zamkla. V kuchyni se svlékla a oble-
čení nechala ležet vedle stolu na podlaze. Co nejpomaleji ote-
vřela dveře do ložnice a protáhla se škvírou dovnitř tak, aby do
místnosti vniklo co nejméně světla. On seděl u zapnutého no-
tebooku a tiše se pochechtával. Občas stiskl některé klávesy.
„Ty ještě nespíš?„“ zeptala se opatrně.
„Za chvíli to začne.“ odpověděl.
„Co má začít?„
Namísto odpovědi se jenom zachechtal. Smál se dlouho,

hlavu měl zvrácenou dozadu a v modravém světle obrazovky
notebooku měl jeho obličej zvláštní voskový nádech.
„Už to začne a tebe poslali, protože ještě nespím,“ vyrážel

mezi jednotlivými salvami smíchu.
Rezignovaně si povzdechla: „Ty jsi zase zhulenej?“ To, že

kouřil marihuanu, jí nevadilo, ostatně ona si občas dala také.
Vadilo jí, jak často ji kouřil. Neuběhl den, aby si neubalil
jointa, nebo nenacpal šišku do skleněnky. Obvykle to bylo
první, co ho po probuzení zajímalo.
„Nejsem. Ne. Ne. Nejsem.“ Spokojeně zabručel. Ona si otrá-

veně povzdechla. Měli se rádi, ale jeho neschopnost přežít den
bez hulení, neochota najít si práci, nebo aspoň pomáhat v do-
mácnosti, mezi ně vrážely klín. Jako by se najednou míjeli. On
s hlavou v oblaku omamně vonícího nazelenalého kouře na-
jednou neměl pochopení pro ni a její problémy a jí se protivili
lidé, se kterými trávil čas a věci, co dělali. Oboje jí přišlo
zoufalé, provizorní a neskonale pitomé.
„Posuň se a pusť mi Simpsonovi,“ požádala ho, když si

vlezla do postele. On se znovu hlasitě zasmál, ale udělal jí
vedle sebe místo a v paměti počítače vyhledal její oblíbený
seriál, u kterého se navykla usínat. Lehla si, zavřela oči a sna-
žila se usnout. On se vedle ní ale neustále převaloval.
„Nemusíš to předstírat. Stejně o všem vím a spát nepůjdu,“

vyhrkl najednou.
„Cože? O čem to proboha mluvíš?“ otevřela oči. Byla una-

vená, ráno měla brzo vstávat a tohle jeho chování ji děsilo.
Choval se jinak než jindy.
„Ty sis něco dal?“ zeptala se opatrně.
Jeho drogovou minulost s ním nikdy moc neprobírala, stačilo

jí vědomí, že toho nechal, ještě než se potkali. Věřila mu.Ale teď
se choval tak divně, že jí to nedalo. On se po její otázce urazil.
„Nedal. A jestli mě chceš podezírat, tak se se mnou raději

rozejdi.“ Aniž by se na ni podíval, nasupeně se otočil ke zdi
a mlčel. Povzdechla si a objala ho kolem ramen, přitiskla se
k němu a skoro okamžitě usnula.
Probudila se o pár hodin později, když do ní znenadání strčil

a zakřičel: „Jedna opice porazila dva ananasy, osm opic a psa.“
„Co to děláš? Proč řveš?“ vyjela na něj podrážděně „Jsou

čtyři ráno.“
Namísto odpovědi se zase jenom smál. Ona na něj chvíli

koukala, ale když si uvědomila, že s ním nebude rozumná řeč,
zase usnula. Zbytek noci spala špatně. Převalovala se. Budily ji
sebemenší zvuky. V sedm ráno už neusnula. Myslela na to, co
se odehrálo v noci. Byla přesvědčená, že je něco špatně a že
něco tají. V noci se choval divně. Vstala a uvařila si kávu.
Namísto snídaně si zapálila cigaretu. A pak ještě jednu. Před
polednem uvařila rychlý oběd. On stále spal. To jí na klidu
nepřidalo, normálně to bylo naopak, ona vstávala až po po-
ledni, zatímco on byl na nohou už od svítání.
Snědla připravený oběd. Jeho porci dala do lednice. Pustila

si tiše rádio a otevřela knihu. Četla přibližně dvě hodiny, když
se v pokoji ozvalo vrznutí postele. O chvíli později se objevil
ve dveřích pokoje. Nahý a rozcuchaný, s nepřítomným výra-
zem v obličeji.
„Můžeš mi říct co se to včera dělo?“ zeptala se tiše, ale

odpálila tím bombu.
„Kdo si jako myslíš, že jsi? Moje matka? Proč mě pořád

buzeruješ a omezuješ? Dej mi doprdele pokoj s těma svýma
výslechama. Co se mělo jako dít?“
„Já ti mám dát pokoj?“ neudržela se a křičela také. „Já jsem

přišla domů utahaná jako pes. Tys tady předváděl nějaký vý-

stup, aniž bys mi cokoliv vysvětlil. Víš, jak jsem se bála? Že si
něco uděláš? Že ti definitivně hráblo? To vykřikování do tmy
cos tu včera zkoušel. To já znám. Přesně takhle se choval
brácha, než mu ruplo úplně a prostřelil si hlavu. Takže na mě
tady neřvi a neosočuj. Já se o tebe bála celou noc. Chováš se
divně. Bojím se o tebe, ale bojím se taky tebe, chápeš to?“
Když skončila, měla v očích slzy.
On se na ni chvíli díval, pak kolem ní bez jediného slova

prošel do koupelny a zabouchl za sebou dveře. Za chvilku se
ozvala tekoucí voda.
„No jistě, vyhýbej se odpovědi. To je to nejlepší co můžeš

udělat,“ zakřičela do zavřených dveří.
Seděla a koukala se do zdi, dokud nevyšel z koupelny. Na vla-

sech se mu leskly kapky vody a tvář měl zarudlou. Kruhy pod
očima měl najednou větší a hlubší. Vypadal mnohem starší.
„Už mi řekneš, co se děje?“ zkusila to znovu.
Neodpověděl, vešel do ložnice a znovu si lehl do postele.

Otočil se k ní zády a mlčel.
„Máš tu jídlo,“ zavolala na něj.
„Nemám hlad,“ zabručel. Přetáhl si peřinu přes hlavu a za

chvíli zase usnul.
Ona si opět otevřela knihu. Na čtení se už ale soustředit

nemohla. Slova se jí před očima vpíjela jedno do druhého,
překrývala se, ztrácela pevné kontury. Až když na list dopadla
první slza, uvědomila si, že pláče. Zavřela se v koupelně a pu-
stila si studenou vodu. Do proudu potom ponořila celou hlavu.
Už se nesnažila slzy potlačovat, nechala je stékat a splývat
s vodou. Když přestala plakat, napustila si vanu. Svlékla se
a nahá se postavila před zrcadlo.
„Neukvap se!“ opakovala si nahlas a dívala se svému odrazu

přímo do očí. „Nedělej zbrklé závěry. Dej mu šanci aby ti to
vysvětlil. Máš ho ráda. Máš ho ráda. Miluješ ho?!“ Na konci
poslední věty však zvedla hlas a sama sobě tak položila otázku,
na kterou by ještě nedávno odpověděla bez zaváhání. Teď
sklopila hlavu a ponořila se do vody, ze které stoupala pára.
Vroucí voda ji objala a trochu otupila neustupující bolest, kte-
rou po hádce cítila. Ona se pohodlně opřela a nechala své ruce
zlehka ležet na hladině. Počítala kachlíky na stěnách, nejprve
ve sloupcích, pak po řádcích, různě je mezi sebou násobila
a přičítala, až se dostala k číslu tisíc sedm set dvacet dva.
Rukama kreslila na hladině obrazce, vířila vodu a chytala vzni-
klé bubliny. Po dvou hodinách, které ve vaně strávila, vylezla
ven, alespoň trochu odpočatá a v klidu. Zabalila se do županu
a vyšla do chodby. Vplížila se do ložnice a přilehla si k němu.
Objala ho, políbila mezi lopatky a jen tak ležela. Hladila ho
bříšky prstů po paži, koukala se do stropu a doufala, že se brzo
probudí.
Několikrát ze spaní něco zašeptal, ale nebylo mu rozumět.

Jinak ležel bez hnutí několik hodin. Když se konečně probudil,
ona ho znovu pevně objala.
„Co je?“ zeptal se ještě rozespale.
„Nic, jen jsem si k tobě lehla.“
„Aha.““
Mlčeli.
„Už mi řekneš, co se stalo?“ zkusila se zeptat znovu.
„Hm,“ zabručel.
„Byl jsi někde s klukama?“
„Hm.“
„Dal sis něco?“ zeptala se nakonec, ale bála se odpovědi.
„Dal.“
„A co?“
„Perník,“ zahuhlal do polštáře.
„Proč?“
„Co proč?“
„Proč sis to vzal, když jsi věděl, že to je jediná věc, co

nepřekousnu. Jediná věc, kterou fakt nesnesu.“
„Kvůli tomu pocitu,“ odpověděl neochotně.
„Jakýmu pocitu? Myslíš to, jak jsi tady celou noc povyko-

val, smál se jako magor a nevěděl o světě?“ ztrácela pomalu
klid a začínala zase křičet „To že jsi měl bůhví jaké halucinace,
to ti připadá tak skvělý? Co sis vůbec myslel, že se děje?“
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„Slyšel jsem kluky pod balkonem, jak připravují obrovskej
večírek. Ale oni tu byli. Doopravdy. Slyšel jsem venku štěkat
i toho jejich čokla. Čekali jenom, až usnu, aby to mohli vše-
chno nachystat, jenže já jim to překazil a nespal jsem.“
„Jakou párty? Jací kluci?“ zeptala se nechápavě.
„Jen nedělej, že o ničem nevíš,“ zamračil se na ni.
To jí dodalo. Se slzami v očích začala křičet a tlouct jej pěstí

do ramen a hrudi. „Nic takovýho se nestalo. Chápeš to? To
jenom ten tvůj vysmaženej mozek si vymyslel nějaký slyšiny.
Nikdo tady nebyl.“
Snášel její rány, ale neustále si stál za svým.
Když se vyplakala, zhroutila se na polštář, rezignovaně kou-

kala do stropu.

„Takže sis něco vzal. Přestože, jsi věděl, že mi to vadí.
Prostě ti to stálo za to, riskovat náš vztah. Co chceš dělat
dál?“ Její hlas zněl suše a ploše.
„Nevím. Mrzí mě, že jsem ti lhal. Ale nevím co s tím. Teď ti

můžu slíbit, že si to určitě nějakou dobu nevezmu. Naposled
jsem takovej stav měl před třemi lety a pak jsem si taky ne-
vzal.“
„Až teď,“ přerušila ho. „To je soužití se mnou tak strašný, že

si musíš pomáhat fetem?„
„Ne to ne, vždyť víš, že tě miluju,“ vyhrkl.
„Hm,“ odvětila pouze a vstala z postele.

„Co chceš teď dělat?“ zeptal se.
„Večeři.“ odpověděla, aniž by se na něj podívala.

20. VÝSTAVNÝ DŮM NA NÁMĚSTÍ – Marie Pospíšilová
Jedná se až o hororovou vizi a musím přiznat, že základ děje

se mi zdál v horečnatém snu na počátku déle trvající léčby
zánětlivého onemocnění kloubů.
Děj se odehrává v jednom z malebných menších českých

měst, kde se každý s každým zná, lidé se na sebe usmívají
a nikam nespěchají.
Ani už přesně nevím, na jakou akci jsem tenkrát jednoho léta

do městečka dorazila. Snad to byla prezentace práce jednoho
nakladatelství a doufala jsem, že bych se přirozenou cestou
dohodla na spolupráci. Nic mi není víc proti mysli, než nabízet
svou vlastní práci.
Městečko ten víkend ožilo nebývalým množstvím obyvatel,

bylo evidentní, že zejména mládež z okolí uvítala zvláštní pří-
ležitost ke svému kulturnímu vyžití, ačkoliv nejspíš neměla ani
nejmenší tušení, jaká že to akce za vším je.
Ovšem právě i já jsem byla z těch, kteří dorazili z největší

dálky, pomalu se začínalo stmívat a v pomalém maloměstském
tempu se toho z naplánovaného příliš nestihlo. Proto se řada
bodů programu ze soboty posunula ještě na neděli. A známý
přední městský podnikatel přišel s nabídkou poskytnout účast-
níkům akce svůj velký výstavný dům na náměstí k přespání.
Musím se přiznat, že mne lákalo podívat se do nejvýstav-

nějšího domu na náměstí, tvořícího nepřehlédnutelné nároží při
uličce, přerušující dlouhou frontu fasád domů náměstí a ve-
doucí dolů do spleti úzkých uliček pod ním. Celá ta situace
terénu mi trochu připomínala horní ústí ulice Na Perštýně
v Praze, kde v čísle 6 měl před únorem 1948 náš děda obchod
s látkami. Je to takový ten zvláštní pocit, kdy se člověk poprvé
ocitne na neznámém místě a přesto mu připadá, že dané místo
dobře zná a že s ním má spojené příjemné vzpomínky. Prostě
má na tomto místě neobvykle slavnostní pocit. A je parado-
xem, že všechny tyto s místem spjaté kladné pocity bývají pak
v realitě naopak překryty něčím velmi zlým, často rodinnou
tragédií. Jakoby se na ten šok člověk takto předem připravoval.
Ačkoliv na protější straně náměstí stála radnice, ani ona

nemohla konkurovat výstavnosti tohoto domu, dole se široce
otevřenými arkádami. Jednalo se o typickou stavbu z konce
19. či počátku 20. století, kterou by většina lidí příliš zjedno-
dušeně až zcela chybně řadila do stylu secese. Ve skutečnosti je
to ona eklektická smíšenina historismů, v reakci na níž právě
secese vznikla.
Před dům pro zájemce o přespání přišel samotný podnikatel,

majitel domu, provázený dvěma pomocníky. Svou vizáží to
byli jasní bodyguardi. Takové ty typy, že vám připadá, že
i místo hlavy vidíte jen další sval, nacpaní v oblecích jakoby
pro někoho o několik čísel menšího. Ovšem nutno přiznat, že
ani samotný majitel domu nevypadal moc odlišně a rozhodně
nebudil dojem bezbranné osoby, vyžadující ochranky. Nicméně
zájemci o poskytnutí střechy nad hlavou byli velmi vlídně při-
jati a vyzváni k tomu, aby si prohlédli, co se jim nabízí.
Hlouček převážně mladých lidí se tak vtlačil dovnitř a začala

prezentace místností ve vyšších podlažích domu. Stavba byla
právě po rekonstrukci a interiéry byly zcela prázdné, ještě ne-

zařízené. Nesnižovalo to však dojem z velkolepých prostor
s lunetovými stropy. Ostatně bylo pohotově vysvětleno, že
po odsouhlasení, že prostory vyhovují, bude donesený po-
třebný počet matrací a všeho dalšího.
Měla jsem velmi příjemný, až slavnostní pocit a těšila jsem

se na noc strávenou v tomto krásném domě. A vypadalo to, že
jsem nebyla sama, kdo byl takto pozitivně naladěn. Všichni
jsme začali postupně sestupovat po schodišti dolů, kde měly
být dokončeny všechny přípravy. Zejména skupinky mladých
dívek se dobře bavily a vesele hlaholily. Sice nebyl v tu chvíli
žádný důvod k ostražitosti, ale přesto mi trochu vadilo, že by
dívky měly být pozornější. Vesměs panuje obecný názor, spo-
jující bezstarostnost s mládím, ale myslím, že to je dost zjed-
nodušený náhled. I jako dítěti mi ve filmech vadilo, když ně-
kdo zbytečně hlaholil, místo aby měl navrch tím, že je zticha
a vše kolem slyší, ne že je sám slyšen.
Dívky byly samozřejmě moderně oblečené, čehož součástí

byly nepředstavitelně vysoké podpatky – snad tak 12 cm – což
jsem nikdy nepochopila, jak někdo může na něčem takovém
bezpečně chodit. Všichni máme v paměti, jak se v r. 1959 ve
filmu „Někdo to rád horké“ mužští představitelé obdivovali
hlavní ženské hrdince, jak zvládá chůzi na podpatcích. Její
podpatky však byly maximálně poloviční nebo ještě nižší.
A už to přišlo – najednou jedna z dívek vyjekla a několik
okolních ji honem chytalo. Přesto se jim to nepovedlo natolik,
aby se poté, co dívka nesoustředěně šlápla na hranu schodu,
neocitla s hlavou na schodech. Natož však dívka vykřikla pod-
ruhé, protože byla překvapena tím, co uviděla průzory mezi
schody. Jednalo se o typický stavební prvek těchto domů konce
19. století, kde ve schodech, za nimiž byly již sklepní prostory,
byly ponechávány volné průduchy, aby sklepy větraly. Často
jsem v takových místech měla nepříjemný pocit, aby mi tam
nespadly klíče nebo něco jiného. Těžko by se pak šlo dostat do
prostor, kam to spadlo.
Dívčin výkřik vzbudil pozornost dalších lidí okolo, kteří se

chtěli podívat průzory, které dívka uviděla. Ve sklepě se evi-
dentně svítilo a bylo tam toho vidět hodně. Hlavně množství
rostlin a na regále při zdi pak mnoho různých stejných balíčků
různých barev – zelené, bílé a snad i jiné.
Zřejmě by se tolik nestalo, kdyby vše proběhlo v tichosti.

Ale bohužel – bylo to tady opět – všichni projevovali hlasité
překvapení nad tím, co vidí, takže naši průvodci domem ne-
mohli být na pochybách, že všichni anebo určitě velká část
účastníků prohlídky viděla to, co rozhodně vidět neměla.
A tu se vše změnilo. Naši průvodci ztratili své dosavadní
úsměvy, nasadili vážné tváře a začali vysvětlovat: „Bohužel,
toto se stát nemělo. Teď půjdeme dolů a budeme vše muset
nějak vyřešit. Je nám to líto, něco takového jsme neměli
v úmyslu.“ I všem do té doby vesele švitořícím mladým lidem
bylo zřejmé, že se zde něco změnilo. Všichni ztichli a pokorně
následovali naše průvodce do přízemních prostor – bylo tedy
těžko říct, zda ještě přízemních nebo podzemních, protože jsme
se ocitli v místnosti bez oken.
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Již onou náhlou změnou chování průvodců, všichni ustrnuli.
Teď už byli zticha, třeštili oči a vyděšeně se rozhlíželi kolem,
co bude. A to ještě nevěděli, co přijde. V celé hrůze to nemohlo
nikoho ani napadnout.
„Jak už bylo řečeno, nic takového v plánu nebylo. Ale stalo

se, co se stalo. Nemůžeme zde zjišťovat, kdo co viděl a kdo
neviděl, musíme to udělat jinak. Je nám to opravdu líto, ale
věříme, že to chápete a vše proběhne v klidu.“ A to už se
schylovalo k něčemu neblahému. Průvodci majitele domu již
nebyli v oblecích, nýbrž do poloviny těla svlečení a ve svalna-
tých rukách každý svíral velkou sekyru. Evokovali tak postavu
dávného kata, ale byla to ale skutečnost zde a v tuto chvíli.
„Kdybychom se ptali, co kdo viděl, nemohli bychom počítat

s pravdivými odpověďmi. Proto to necháme na prozřetelnos-
ti či náhodě, co na každého z vás prozradí prkno, na nějž
stoupnete. Jestliže nezavrže, můžete si zatím stoupnout stranou
a počkat, ale komu dřevo zavrže, musí hned jít za strážcem
a ten mu usekne hlavu.“
Všichni jako přikovaní poslouchali tato hrůzná slova. Nikdo

by jim v naší době snad ani mohl věřit. Oproti většině velmi
mladých účastných jsem toho již dost zažila a nebyla jsem zas
tak smyslů zbavená a dokázala jsem si vše uvědomovat z více
stran. Byli jsme šokováni rychlým spádem událostí, což nás
mělo zbavit vlastí mysli a uvažování a vnutit nám teror shůry –
i když byl veden sice patrně silnějšími jedinci, ale početně ve
výrazné menšině. Hned jsem měla na mysli léta svého soužití
se schizofrenikem, jenž navíc trpěl vzhledem ke mně výrazným
deficitem mnohem nižšího vzdělání. Já sama bych to tak nikdy
nevnímala, neboť byl velmi samovzdělaný, ale tento svůj pos-
toj bych mu nikdy nevysvětlila, on to viděl jinak. A jeho velmi
oblíbeným terorem bylo zcela mne postavit do pozoru množ-
stvím mě zahrnujících otázek, v jejichž přívalu by člověk už
ani nevěděl, jak se sám jmenuje. Pálil na mne věty, že si z něj
snad dělám legraci, že nevím, jakým směrem teče v Praze
Vltava a jak je to možné, že jsem vůbec něco vystudovala.
V takových chvílích byl člověk úplně na dně své duše a nechal
se sebou dělat cokoliv ve své naprosté nemohoucnosti a bez
vlastní vůle. Ne každý je nejspíš schopný u druhých vyvolat
ten stav, než někdo psychicky vyšinutý – ať už nemocí či
užíváním drog. Myslím, že čistý, logický mozek, by si tak
počínat ani nemohl. Je to něco naprosto mimo, absurdní a ne-
uvěřitelné.
Ale to už měly věci svůj spád. První šla mladá dívka a prkno

nezaskřípalo, takže mohla odběhnout stranou, pak jsem přišla
na řadu já a rovněž to dopadlo dobře a šla jsem stranou za
předchozí dívkou. Za mnou si na prkno stoupl mladý hoch,
prkno zaskřípalo a už mu bylo pokynuto, aby šel k muži se
sekyrou. Hoch jako omámený sklopil hlavu a bez jakéhokoliv
slůvka námitky šel, kam byl posílán – a nedívala jsem se, ale
myslím, že hrůzná věc byla hned vykonána. Pak v rychlém
sledu následovaly další dívky a myslím, že minimálně život
dalšího mladého hocha byl zničen. Zatím pro tuto chvíli vy-
řazené dívky se v rozrušení vtlačily do vedlejší místnosti – byly
to toalety. Šla jsem s nimi. Stále jsem však měla v hlavě, co se
to tu děje za nesmysl a že snad by tomu šlo zabránit. Myslím,
že telefony tam nefungovaly – tyto staré domy bývají úplnými
bunkry. Ale na konci místnosti jsem uviděla prosklenou stěnu.
Nebylo vidět skrz – vzhledem k tomu, že se jednalo o toalety,
bylo použité neprůhledné sklo. Bylo tedy těžko říct, co bylo za
stěnou, ale že by to vedlo přímo ven, jsem nevěřila. Nešlo
uvažovat, že by se dalo sklo rozbít. Jakýkoliv neobvyklý hluk
by hned přilákal pozornost strážců – stejně to byla jen otázka
času, než přijdou zkontrolovat, kde všichni jsou a my v pohledu

na hrůzostrašně vybavené postavy opět ztratíme veškerou svou
vlastní vůli. Prohlížela jsem si stěnu – byla složená z několika
menších tabulek a zjistila jsem, že jedna obdélná část, tak asi
ve výšce něco přes metr má po straně kličku. Zkusila jsem
kličkou zalomcovat, bylo to vše asi už léta neužívané a zrezi-
vělé, ale nakonec klička povolila a dvířka se otevřela. A uviděla
jsem, že za nimi je jakási dlouhá chodba, která nejspíš po
obvodu obíhá budovu. Ani jsem nemusela dalším ukazovat,
co jsem našla, všichni už si toho všimli a postupně jsme vy-
skákali na chodbu. Tam už bylo vidět, že vpravo vede chodba
k proskleným dveřím, jimiž je už východ ven.
Ale v žádném případě jsem neviděla situaci jako zvládnutou.

Hlavně jsem až nechápala, že se strážci po nás ještě neshánějí.
Že by snad ještě měli práci s dalšími svými oběťmi? Vůbec
jsem neměla představu, jak velká část z lidí se mnou utíká
a kolik jich zůstalo uvnitř a hlavně kolika již byl dokonce vzat
život.

Radši jsem se neotáčela, stále jsem čekala, že za sebou
uslyším obávaný hlas. Dívala jsem se jen dopředu, kde dle
všeho byly dveře pečlivě zamknuté a jen tak někdo jimi projít
nemohl. Zvenčí totiž u nich stály dvě ženy, které zdá se čekaly,
až jim někdo odemkne. Mohly to být uklízečky. Ale zároveň
nás už sledovaly – nečekanou skupinku lidí uvnitř a tvářily se
velmi rozpačitě. Budilo to ve mně dojem, že nás možná ne-
budou chtít pustit, budou volat majitele domu či něco tako-
vého. Ale už se pomalu k ženám blížil muž s klíči, byla to
nepochybně ona osoba, na níž čekaly. Muž – nejspíš snad
vrátný – odemkl a na nic jsem nečekala, nikomu jsem nic
neříkala, nic nevysvětlovala a jakoby nic, samozřejmě jsem
vyšla dveřmi ven a ostatní mne stejným způsobem následovali.
O ně jsem se však už nestarala, spěšným krokem jsme se roze-
šli všichni směrem k náměstí, ale každý svou cestou. Dívala
jsem se po lidech v brzkém nedělním ránu – protože čas tak
rychle utíkal, že už bylo ráno, aniž by tedy vůbec, vzhledem
k oněm dramatickým událostem došlo k uložení návštěvníků.
Lidé se usmívali a také jsem se na ně usmívala, stále jsem se
ale neotáčela. Obávala jsem se, že ti lidé od dveří dají zprávu
majiteli domu, kdo z domu vyšel. Proto mi to stále nedalo,
neotáčela jsem se a vzdalovala jsem se sice nikoliv během,
který by byl příliš nápadný, ale spěšným krokem. Uvědomila
jsem si, že na protějším nároží jsem viděla cedulku se směrov-
kou s nápisem POLICIE, proto jsem kroky směrovala tam.
Snad nebylo zatím zmařeno víc životů než ty dva, o nichž jsem
věděla, a dá se něco ještě zachránit!
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21. SNÍH – Karolína Smolková
U postele ležela sekera. Nevím, co tam dělala, kdo ji tam dal,

byla tam. Tam?
* * *

Zastavil se a sedl si. Znovu se rozhlédl kolem sebe, jako by
mu to snad ještě mohlo pomoci. Jako by mu to ještě dávalo
naději v jeho předlouhém čekání. Věděl, jak to dopadne, ne-
bylo pochyb, odpověď již znal. Ten vzkaz.
Letos nepřijdu. Ježíšek
Nejdřív si myslel, že to byly děti. Hledal za tím nějakou

jejich kulišárnu a brzy to pustil
z hlavy. Netušil, jak moc se spletl. Jako by z něj tma tiše se

rozpínající za okny vysávala sílu. Podíval se na hodiny, ale čas
nevnímal. Dávno už se nesoustředil. Jenom se vrtěl na kuchyň-
ské židli a myslel na onen podivný vzkaz. Postupně si vyba-
voval články z novin z poslední doby a otřásala jím hrůza.
Nemohl už ani sníst kuřecí čínu s rýží z předchozího dne,
kterou si předtím rozezleně ohřál k večeři, když se Markéta
s dětmi pořád nevracela.

* * *
Když se vrátila domů, chovala se zvláštně. Jako by jej ani

nezpozorovala. Věci jí padaly z rukou ve dne v noci zakrytých
rukávy, s každým druhým krokem kopla do kusu nábytku,
který jí zrovna stál v cestě, a zatímco z úst jí vycházela slova,
jež od ní v životě neslyšel, po tvářích se jí koulely slzy jako
hrachy. Seděl v kuchyni na židli a najednou měl strach. Jak se
potácela do obýváku, uvědomil si, že zestárla. Krása jejích
dvaatřiceti let ji opustila, pramínky vrásek brázdily její dříve
tak nádherný obličej a spojovaly se do řek, vlévajících se do
moří tmavých kruhů pod očima. Dlouhé vlasy, za jaké by se
nemusely stydět víly, o nichž bývaly její pohádky na dobrou
noc, se změnily v šedý útvar neurčité formy, kterou držela
pohromadě mastnota, lupy a nečistoty z ovzduší. Nevěděl,
kdy se to všechno stalo, kdy z ní proměna udělala chodící
mrtvolu chrastící kostmi, nevšiml si, kdy to začalo a zatím
nechápal, že už to končí. Umínil si, že už ji nikam nepustí.
Věřil, že když nebude tam venku, všechno se rychle vrátí
k normálu, jako by na ovladači stiskl tlačítko Zpět.

* * *

* * *
Zastavil se a sedl si. Znovu se rozhlédl kolem sebe, jako by

mu to snad ještě mohlo pomoci. Jako by mu to ještě dávalo
naději v jeho předlouhém čekání. Věděl, jak to dopadne, ne-
bylo pochyb, všichni znali odpověď. Přesto stále cítil ono šim-
rání v břiše. Jako vždycky, když nebyl výsledek zcela jasný.
Všechno kolem sebe už měl dávno vryté do paměti. Možná

by se odtamtud i dokázal dostat, ale ani na okamžik neuvažoval
o tom, že by to udělal. Cítil, že takhle to má být, splnil svůj
úkol. Možná se i nechal chytit schválně…
Nikdo už mu nemůže vzít ani sekundu, jeho osud se naplnil

tenkou čarou přes poslední řádek v deníku. Nezáleželo mu na
tom, kolik dostane, však si zvykne. Tak jako všude, kde pře-
býval.
Po těle se mu rozlévalo podivné uspokojení. Pocit, po kte-

rém prahnul už od bolestného okamžiku před více než dvaceti
lety, kdy spolu se svíčkou na adventním věnci zhaslo všechno,
co jej kdy těšilo.

* * *
Všechny čtyři svíčky na adventním věnci sfoukl najednou,

s neblahou předtuchou vstal, vzal ze skříně svítilnu, z věšáku
v předsíni bundu a vyrazil do zimy. S narůstajícím strachem
bezcílně bloumal po okolí, svítil do každého křoví, rozhrnoval
každou hromadu sněhu. Připadal si jako blázen. Určitě se jim
nic nestalo, jen se Markéta zase zapovídala s matkou, jako už
tolikrát, a museli jet pozdějším autobusem. Za chvíli je doma,
jak jí vysvětlím, že ji a děti hledám venku pod keři? Jsou
v pořádku, vrátím se, určitě je najdu v obýváku… Sám tomu,
co si namlouval, nevěřil. Otočil se a vyrazil nazpět.
Už z dálky viděl, že se u nich nesvítí. V panické hrůze si

uvědomil, že pokud vzkaz byl uvnitř, musel být uvnitř i jeho
autor. Rozběhl se. Zadýchával se a krev mu tepala ve spáncích.
Kdy vůbec Markéta říkala, že se vrátí? Kdyby tak někdy po-
řádně poslouchal, co mu říká! Klidně mohli být doma už před
ním, neměla ve zvyku vracet se s dětmi za tmy. Vrazil klíč do
zámku, odemkl a rozsvítil. Adámkova bunda! Proč si jí ne-
všiml předtím? Vždyť jinou zimní bundu než tuhle modrou
péřovou nemá! V rozčilení zapomněl zavřít dveře, vyřítil se
po schodech do patra a po cestě rozsvěcel všechna světla.
„Markéto! Markéto, jsi doma?!“
„Adámku! Petruško! Markéto!“
Nikdo neodpovídal. Proběhl celý dům. Chtěl zavolat policii,

když si uvědomil, že ještě nebyl ve sklepě. A tam, na dveřích,
visel další vzkaz.

* * *
Dveře se otevřely. Zatajil dech a několikrát zamrkal. Nevěřil

vlastním očím. Nechápal, proč se ten člověk usmívá – tak zá-
řivě, tak věrohodně. Vypadal jako dítě, kterému se poprvé
povedl kotoul.
„Vyhráli jsme!“
Nemusel už dodávat nic. Ta věta sama o sobě stačila, aby jej

polilo horko. Trval na tom nejneschopnějším obhájci, aby tuhle
větu nikdy neslyšel.
„Našli pachatele. Zfetovaného. Přiznal se, tak ho sebrali.

V autě jim ale umřel, asi to přepískl. Nebo sehnal nezvykle
čistou drogu. Každopádně vás budou muset pustit. Zase tak
špatně jste se tu neměl, ne? Všude dobře, ale doma je nejlíp,
že jo? Tak se chystejte, počítám, že do hodiny budete na svo-
bodě.“
Všude dobře, ale doma je nejlíp. Jenže on žádné doma ne-

měl. Už více než dvacet let.
* * *

„Proroku,“ dím, „mene tekel, ať jsi pták anebo z pekel, při
nebi, jež nad námi je, při Bohu, jenž leká mne, rci té duši, jež
žal tají, zdali aspoň jednou v ráji tu, již svatí nazývají Lenora,
kdy přivine jasnou dívku Lenoru, kdy v náruči své přivine“ –
havran děl: „Už víckrát ne.“
Četl ten text znova a znova, jako by to byla šifra, kterou ještě

nepochopil a musel se v ní nejdřív zorientovat. Ve skutečnosti
se snažil oddálit okamžik nevyhnutelného. Věděl, co bude ná-
sledovat.
Všechny ty novinové články v něm už před časem probudily

vzpomínku na chvíli před více než dvaceti lety. Bláhově na vše
zapomněl, věřil, že když s tím vším skoncuje, za minulostí se
zavřou těžká vrata. A přitom pokaždé, když se vzkazem, opsa-
ném z Poeova Havrana, pročetl až k onomu krutému verši,
vybavila se mu stejně krutá slova pronesená ústy mladého
chlapce, kterým tehdy nepřikládal žádný význam.

* * *
Tma, světlo, tma a zase tma. Ten šepot. Pronásledoval ji na

každém kroku. Její studené vězení bylo plné hlasů, slov, kte-
rým nebylo rozumět, vět, které ji děsily. Křik, řev, šepot, smích,
šepot, výkřiky, šepot, šepot, ten trýznivý šepot! Zacpala si uši,
hlas ale naléhal dál. Rozběhla se.
„Stůj!“
Běžela dál, kolem zdí, zakopávala o věci, které jí strašidelně

šeptající pronásledovatel se smíchem házel pod nohy. Musí se
přece bránit! Nesmí zůstat jen myší utíkající nazdařbůh před
kočkou. Praskot, skřípění brzd, smích. Strach. Otáčela se, ne-
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viděla nic a přece viděla všechno. Vběhla do mlhy a doufala,
že se skryje. Před kým? Nevěděla. Ale chtěla, aby už byl
konec. Padala. Chtěla se něčeho chytit, najednou jako by vše-
chno zmizelo. Propadala se pořád hloub a čas se propadal s ní.
Padala do minulosti, do budoucnosti a zpět do přítomnosti.
Ručičky na cifernících všude kolem se zlověstně točily všemi
směry. Šepot, ten šepot! Už ji zase má! Svalila se na dno
hluboké propasti. Něco nahmatala. Vzala to do ruky a ohnala
se.
„Ne!!“
Zoufalost toho výkřiku ji uklidnila. Ohnala se znovu.

Opatrně se postavila a začala před sebou svou novou zbraní
mávat. Strach ji s každým zasvištěním vzduchem pomalu
opouštěl a ona se uklidňovala. S každým máchnutím získávala
více síly a jistoty pro další pohyb. Pokračovala. Šepot ustal.
Byla vyčerpaná, ale věděla, že už se ničeho bát nemusí.
„Tohle ti neodpustím. Zabiju tě, to ti slibuju. Zabiju tě, ale

nebudeš to ty, kdo zemře.“
Slyšela ta vzdálená slova a než usnula, po tváři jí přeběhl

šťastný úsměv.
* * *

„Zabiju tě, to ti slibuju. Zabiju tě, ale nebudeš to ty, kdo
zemře.“
Jako by to bylo včera, kdy ta slova slyšel. Patřila jemu,

nebral je však vážně. Co by mu mohl udělat takový chlapec?!
Ta situace jej ale tehdy vyděsila. Ještě teď se při vzpomínce na
ni rozklepal. Každopádně se rozhodl se vším skončit. Měl práci
a díky ní i docela dost peněz, nemusel už přece prodávat per-
vitin. Dokud se nic nedělo, bral to jako příjemný přivýdělek.
Když pochopil, že být dealerem je příliš riskantní, zazdil ukon-
čenou etapu života hluboko do své paměti. Teď se hlásila
o slovo…
Vzal za kliku a s polknutím ji stiskl. Pomalu otevíral dveře,

těžší o každý posunutý centimetr, až se ocitl tváří v tvář hrůze,
která jej měla potkat. O tom, co viděl, bylo rozhodnuto už před
dvaceti lety. „Zabiju tě, ale nebudeš to ty, kdo zemře.“ Nikdy si
neměl zakládat rodinu. Nikdy se neměl ženit! Nebylo by mu co
sebrat.
Byli tam všichni. Markéta i obě děti. Leželi na zemi mezi

zavařovačkami, jablky, bruslemi, lyžemi a spoustou nepo-
řádku, který se za ta léta nechtělo nikomu uklidit. S tváří bez
výrazu konsternovaně zíral do tmy, neměl odvahu rozsvítit.
Věděl, co se jim stalo. A věděl, že v novinách se už žádná
další oběť pervitinu neobjeví… Byl poslední na seznamu, tím
si byl jistý. S pláčem dveře rychle zabouchl a odešel do ku-
chyně k domácím zásobám pálenky. Žít s tím nedovede, o tom
dlouho přemýšlet nemusel. Zabil vlastní rodinu ještě předtím,
než si ji vůbec pořídil! Kéž by s tou pochybnou živností nikdy
nezačínal! Zničila mu život, stejně jako zničila život tomu
klukovi. Když tehdy dorazil s novou zásilkou, nedokázal už
ničemu zabránit. Jen nevěřícně přihlížel nebezpečnému dění.
Nedocházelo mu, že by mohl být považován za spolupachatele,
byl přece pouhým prodavačem! Teď cítil dech smrti i na svém
vlastním zátylku a nebylo to příjemné. Čím víc pil, tím lépe se
rozpomínal, jak tehdy sháněl zboží.

* * *
Tehdy jsem přijel z intru dřív než obvykle. Byl pátek, ne-

uvěřitelná zima. Po náročném týdnu jsem se těšil, až si doma
odpočinu. Spěchal jsem, abych se trochu zahřál. Ale už na
sněhem zasypaném chodníčku vedoucím k našemu domu jsem
si všiml, že něco není v pořádku. Nedokázal jsem to pojmeno-
vat, nevěděl jsem, jestli něco chybí, nebo naopak přebývá, měl
jsem jenom neodbytný pocit, že je něco špatně. Nemohl jsem
tušit, že právě v tom okamžiku pro mě jednou provždy skončil
celý svět. Nemohl jsem tušit, že jsem tehdy jednou provždy
ztratil domov.
Dveře do bytu jsem otevírat nemusel. Jejich torzo mi mávalo

na pozdrav. Viselo a houpalo se na jediném pantu. Klika spo-
lečně s celým zámkem ležela na rohožce, nastražená pod no-
hy nepozorných příchozích. Nevěřil jsem vlastním očím. Ta
spoušť! Kusy rozbitého nábytku byly úplně všude. V předsíni

nezůstal jediný celý kus, všechno bylo rozporcované. Jako po
nějakém náletu. Opatrně jsem šel dál. Bylo mi mdlo. Bál jsem
se. Prošel jsem zbytkem dveří do pokoje.
U postele ležela sekera. Nevěděl jsem, co tam dělala, kdo ji

tam dal, byla tam. Tam?
Proč zrovna u postele, sakra?!
A pak jsem si toho všiml. V jednom rohu místnosti cosi

leželo. Zlé tušení se naplnilo – byla to máma. Došlo mi, že
moje snaha uchránit ji od vnějších vlivů tím, že ji nepustím
ven, selhala. Našlo si ji to. A dokonce to stálo v dalším rohu
místnosti. Ani po smrti ji to nechtělo opustit. Připadalo mi
neuvěřitelné, že tam ten chlap jenom tak stojí a zírá na kůlničku
na dříví, co zbyla z mého domova. Krve by se ve mně nedo-
řezal. Dostal jsem se do příšerného stavu. Řval jsem, kopal
kolem sebe, slzy mi z očí tekly proudem a ten týpek tam pořád
stál.
„Tohle ti neodpustím. Zabiju tě, to ti slibuju. Zabiju tě, ale

nebudeš to ty, kdo zemře!“
Konečně se pohnul. Ječel jsem na něj spoustu dalších věcí,

ale ty už zřejmě neslyšel.
Vyběhl ven a zastavil se asi až doma. Já už jsem žádné doma

neměl. Tehdy v prosinci pro mě skončil život, protože mi se-
bral všechno, co jsem měl kdy rád. Protože mi sebral mámu.
Pitva nezjistila nic, co by mě překvapovalo. Závěr zněl:

prasknutí cévek v mozku v důsledku dlouhodobé nadměrné
konzumace pervitinu a úplné vyčerpání organismu.
Ani jednomu se vzhledem k posledním měsícům nemohl

nikdo z blízkého okolí divit. Rozmašírovaný byt byl přičten
na vrub psychotickému stavu paranoidní deprese, která se,
podle slov policejní psycholožky (pro brzké zotavení mně při-
dělené státem), může u dlouhodobých uživatelů vyskytovat
jako jeden z abstinenčních příznaků. Na pohřeb dorazili strýč-
kové a tetičky, které jsem v životě neviděl, zřejmě z určité
senzacechtivosti a možná i kvůli pohřební hostině zaplacené
z peněz nadace pro podporu sirotků. Byt byl vyklizen a přepsán
na mě s tím, že jím budu moct disponovat v dospělosti. Do té
doby jsem měl být v péči babičky. Otce jsem neměl, narodil
jsem se, když bylo mámě sedmnáct, a ta buď nevěděla, s kým
otěhotněla, nebo to nikomu neřekla. Kolonka v mém rodném
listě považovala otce za neznámého.
Z intru už jsem se moc nevracel, většinou jednou za měsíc,

když už jsem zoufale potřeboval peníze. Vždycky jsem se vy-
mlouval, že každý víkend domů jezdit nemůžu, protože mám
příliš mnoho učení. Což byla vlastně pravda, protože mě začala
zajímat chemie, zvlášť její biochemické odvětví. Kdykoliv
jsem mohl, zalezl jsem do knihovny a četl si o výskytu, struk-
tuře a účincích alkaloidů na lidský organismus. Spolužáci se
mě několikrát pokoušeli někam vytáhnout, ale pak mě nechali
být, asi si říkali, že se ze mě po mámině smrti stal nudný panák.
Ale já jsem si nudný nepřipadal. Můj nový koníček mi přinášel
spoustu zábavy, hlavně proto, že jsem díky němu přišel na to,
jak se světu odvděčit.
Po mámě toho moc nezbylo, před příjezdem policie jsem ale

stihl schovat její deníček. Stránky vzadu vedla jako adresář,
v něm měla zařazené všechny, kteří jí ten zatracený sajrajt kdy
prodali. Nijak důmyslně to nekryla, u všech těch přezdívek
bylo velké P. Napočítal jsem jich šest, pečlivě jsem si je přepsal
k sobě a mámin diář spálil. Kazil by mi iluzi o její dokonalosti.
Rozhodl jsem se chemii studovat a celá léta studia jsem

trávil tím, že jsem pátral po bližších údajích všech těch zmetků
a jak v bakalářské, tak později v diplomové práci jsem se
intenzivně věnoval pervitinu. Po škole mě zaměstnali v labora-
toři, takže shánění materiálu a výroba ilegálního sortimentu
probíhaly poměrně nenápadně a bez větších problémů. Ve vol-
ném čase jsem sledoval své budoucí oběti a aktualizoval si
o nich informace. Až přišla kýžená doba pomsty, veselý čas
vánoční.
Více než dvacet let od máminy smrti jsem se začal vydávat

na nebezpečné výpravy a odškrtával si dealery jednoho po
druhém z notýsku. Nepřepadával jsem je, zaměřil jsem se na
jejich nejbližší. Chtěl jsem, aby okusili bolest ze ztráty nej-
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milovanějších lidí, ze ztráty domova. Protože všude dobře, ale
doma je nejlíp, jak říkal ten idiot. Jenže co je domov? Mnohem
víc, než jenom místo, kde máme kartáček na zuby. A kdy jindy
než v období adventu? Všichni se těší, až prosinec doplyne ke
svým posledním dnům, kdy se budou rozdávat dárky, falešné
úsměvy a rodiny se budou válet na gauči u televize, šťastné
skutečností, že jsou spolu… Speedyho jsem si nechal na konec.
Byl u máminy smrti a bylo mu to srdečně jedno. Ležel mi
v žaludku, chtěl jsem si ho vychutnat. Sebral jsem mu všechny
a ještě jsem si kvůli němu dával práci s vymýšlením vzrušující
detektivní hry se vzkazy. Toho Havrana mi pro něj bylo skoro
líto. Pak jsem se nechal chytit a umístit ve vazbě, odmítl
o čemkoliv mluvit a vyžadoval toho nejhloupějšího a nejméně
úspěšného obhájce, abych měl jistotu, že si zbytek života za ty
ubohé nevinné rodinné příslušníky dealerů odedřu. A ten im-
becil si přijde a s veselým úsměvem mi řekne, že jdu domů!
Ale já domov nemám od doby, co moje matka sekerou roz-

mlátila náš byt a udělala si z něj rakev. Vím, co umí pervitin.
A Speedy to asi taky věděl. Dostat do sebe to svinstvo pro něj
asi nebyl velký problém. Pak si klidně chcípne v policejním
autě po tom, co se přizná k celému mému dokonalému plánu!
Nikdo jiný to udělat nemohl. Měla to být moje akce! Já si měl
odsedět výjimečný trest za neuvěřitelně odpornou trestnou čin-
nost! A ten hajzl mi nejdřív sebere mámu a pak i jediné, co
mohlo ránu po ní zacelit! Nedovolím, aby mi zkazil i zbytek
mýho posranýho života. Rezavá mříž v okně pokrytém bílým
sněhem je dostatečně vysoko na to, aby se mu to povedlo.
Můžou mě přijít pustit na svobodu. Svým posledním dobrým
skutkem se jim postarám o malé zpestření monotónní práce
a posilovací trénink…

* * *

U postele ležela sekera. Už vím, co tam dělala i kdo ji tam
dal, byla tam. Tam?

22. POTĚŠENÍ NA MÉ STRANĚ – Beáta Soperová (2. místo)
Zdravím. Mé jméno je Benzoylmethylekgonin. Že vám to

nic neříká? No jistě, jak by mohlo, znáte mě pod jiným jmé-
nem, jako tu nechvalně proslulou luxusní drogu vyšších tříd
a zlaté mládeže, nevinně se tvářící bílý prášek excelující ve
filmech i knihách nebo jako jed stravující jak osoby smyšlené,
jako je slavný Sherlock Holmes, tak ty skutečné – Jim Morri-
son. Tak už jste prozřeli? Ach ano, máte pravdu, jsem Kokain.
Řekl bych – „Těší mě.“ – ale vás by rozhodně těšit nemělo.
Ptáte se proč? Povím vám to nebo lépe, dám vám příklad.
Seznamte se s Backym. Jak přišel k té úchylné přezdívce,

opravdu nemám ponětí, zato však vím, jak přišel k té slušivé
cedulce na palci u nohy – zabil jsem ho.
Když jsem se s Backym setkal poprvé, bylo mu necelých

dvacet let. Mladý, průbojný a velmi vzdorovitý. Pokud něco
opravdu nesnášel, pak to byla nesmyslná pravidla a příliš pří-
sný řád. Jeho rodiče pro něj vždycky měli spoustu peněz, ale
žádný čas. Kdo na něho však čas měl, byla parta povalečů
a ztracených existencí, jejichž jedinou starostí bylo obrážet nej-
pochybnější bary a kluby ve městě. Nikotinu měli v těle víc než
kyslíku a jejich „pár tahů z trávy“ by uživilo i drogového
magnáta. Ani o extázi nemuseli mluvit jen v teoriích, není tedy
divu, že se nakonec dopracovali až ke mně. Jsem přeci luxusní
droga. Sehnali mě u jednoho pouličního prodavače kousek od
jejich oblíbeného – rád bych řekl baru, ale to by bylo jako
přirovnávat konečný otvor k ústnímu. Backy mě vyzkoušel
jako poslední. Velmi se snažil vzdorovat, dokud však neviděl,
co dělám s tou těžko popsatelnou osobou, které říkali Sydney.
Ona jediná se mnou měla bohaté zkušenosti. Kdybych mohl,
potrhal bych se smíchy, když se Backy začal nepřirozeně potit,
motala se mu hlava a byl tak bledý, že by mu ženy ve vikto-
riánské éře záviděly. Jeden by si myslel, že s takovým startem
nebude chtít pokračovat, ale dopadlo to právě naopak. Prý
příjemné nabuzení, tak mluví o mém účinku. No. Myslete si,

co chcete, já vím jediné – hranice mezi lehkou intoxikací a těž-
kou otravou je velmi tenká. Ano jistě, mé účinky (alespoň
většina) docela rychle odezní, ale nejsem drogou pro nic za
nic, mám totiž tajnou zbraň v podobě psychické závislosti. Ať
se Backy snažil vzdorovat sebevíc, nakonec po mně toužil
stejně jako zástupy jiných před ním. Toužil potom pocitu, chtěl
mě, potřeboval mě, nemohl beze mě žít – a já mu jeho city
věrně oplácel. Něžně jsem mu narušoval nosní sliznici, lásky-
plně mu spouštěl krvácení z nosu, s nekonečnou trpělivostí mu
dopřával bolesti hlavy v plných douškách a ochotně narušoval
nudnou stabilitu jeho psychiky. Na rozdíl od ostatních ta má
láska byla na Backyho srdci vidět, když mu jemně rozrušovala
ten mocný sval bijící jen pro mě. Byli jsme spjati až do smrti.
Ten den, kdy jsme byli rozděleni tou neúprosnou tetkou,

vidím jako dnes. Backy měl tehdy velmi špatný den. Dlouhý
a únavný. Potřeboval mě – ostatně tak jako vždycky. Mozek
mu narušila touha, tak si vzal víc než obvykle. Chyba!
Byl jsem k nezastavení. Vždycky si tak nějak nemohu po-

moci, jak je mě víc, tak mi prostě pomalé důkazy lásky nestačí.
Chci víc, chci, aby pro mě můj ctitel obětoval život. A Backy
to udělal. Když propadl stavu nevýslovného strachu, nemohl
jsem ho už déle mučit. Soucitně jsem mu začal smáčet plíce
krví, mysl sevřel v blahosklonném deliriu, pak jsem počkal,
dokud jeho tep nedosáhl nedozírných výšin, a jediným moc-
ným stiskem mu zastavil srdce, aby už nikdy nemohlo bít pro
nikoho jiného. Jeho poslední myšlenka patřila MNĚ!
Tak už chápete, proč je potěšení jen na mé straně? Nestojím

o to, aby pro mě někdo žil – chci, abyste pro mě zemřeli.
Myslel bych, že s takovým názvem jako Benzoylmethylekgo-
nin to lidem dojde, ale kdepak, člověk to prostě musí udělat po
svém. Tak tady mě máte – Kokain, jméno mé. Bílá, mikrokry-
stalická látka, alkaloid z koky pravé a nepolapitelný vrah.
Kokain – nelegální droga.

23. TEMNÝ HLAS JEZERA – František Uher
Rád se díval, jak sype cukr do kávy. Rád se díval, jak hází

minci do automatu a čeká na parkovací lístek. Rád se díval, jak
s pootevřenými ústy spí, nahá jako odkrytá pravda. Přesto vě-
děl, že ji musí zabít. Zvědavost se nevyplácí, věděla příliš
mnoho.

- - -

Tu dámu nepochybně zrestauroval plastický chirurg. Omlá-
dla, padesátku by jí nikdo nehádal. Pokud se zakládala na
pravdě pověst o schopnostech pana manžela vyždímat majlant
i z odhozené banánové slupky, mohla si plastiku dovolit. Její
Galerie U jezera nevynášela, byla pouze součástí manželova

renomé. Zakládal si na pověsti úspěšného stavebního podnika-
tele a kulturně založeného člověka, třebaže nerozeznal Slavíčka
od Zdeňka Buriana, četl pouze kursovní zprávy a černou kro-
niku, v níž se často objevovala jména jeho známých, k nimž se
samozřejmě nehlásil, divadlo navštívil posledně se školou.
Ostatně, zrestaurovaná dáma také dávala přednost kavárnám,
vinárnám a barům, provoz galerie zajišťovala iniciativní mladá
historička umění. Jakub Jošt ovšem ve skutečnosti získal pouze
renomé bezohledného chamtivce, kupčíka, který se nezastaví
před ničím, jemuž jsou korupce a klientelismus stěžejním
prvkem činnosti. Sám sobě někdy připadal jako Cháron. Při
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absenci primární slušnosti nepřevážel lidi na druhý břeh, ale
převážel je bez sebemenší lítosti, podváděl je a okrádal s přes-
vědčením, že za hloupost se platí. Věděl, jak dosáhnout své-
ho. Spojení jeho peněz s představiteli města, jimž byly
absurdní legislativou dány téměř bezbřehé vrchnostenské pra-
vomoci, nedávalo řadovým občanům nejmenší šance. Marně se
dovolávali svých práv, marně poukazovali na veřejný zájem.
Kde je ruka v rukávu, tam veřejný zájem pláče, to je stará
vesta.
Ina Joštová ledacos nevěděla, ale o manželově podnikání

získala časem celkem spolehlivý přehled. Nechlubila se tím,
myslela na zadní kolečka. Kdyby ji chtěl pustit k vodě, od-
střihnout od svých tučných kont, sáhla by k radikální odvetě.
S vylepšenou tváří a vytrčenou přídí kráčela napříč námě-

stím a úzkou uličkou k tržnici. Vyhledala skromný stánek,
v němž rozsochatý chlápek podobný filmovému chicagskému
gangsterovi z třicátých let prodával vlastnoručně nasbírané
houby. Netušila, že tak činí naposledy.

- - -
Slavnostní iluminaci města pokazila toho večera náhlá

změna počasí. Po deštivém týdnu a několika slunečných dnech
přišla bouřka provázená prudkým nárazovým větrem, takový
středně agresivní český uragán zaplavující ulice, lámající
stromy a přemísťující střechy. Tak se stalo, že rovnoběžky
vysokého napětí opustily stožáry a plazily se po polích jako
dlouzí nebezpeční hadi. Část města zůstala bez elektřiny, okolí
Jezera svobody na celou noc. Město se rozkládalo mezi dvěma
velkými rybníky, jimž se dostalo honosných označení Jezero
svobody a Jezero přátelství. Ostatně, Máchovo jezero je přece
také rybník! Oficiální názvy se příliš neujaly, lidé stále použí-
vali dřívější názvy Horní rybník a Dolní rybník. Snad proto, že
se svobodu to bylo jako kdykoli v minulosti vachrlaté, s přátel-
stvím ještě horší. V konkrétních vrstvách platilo přísloví „já na
bráchu, brácha na mně“, ale ani o krok dál. Kdo nebyl in, ten si
mohl o přátelství nechat vyprávět.
Tma, povětří, lijavec.
Ideální situace k realizaci nezbytných záměrů. Elektrický

proud nešel ani v záměrně hypertrofované části městského
centra. Radnice vystěhovala obyvatele z několika domů, ná-
sledně nechala budovy za městské peníze odstranit, aby po-
zemky prodala hluboko pod cenou firmě Jošt s. r. o., zamýšle-
jící vystavět komplex výškových budov. Lidé z okolí se začali
bouřit, nechtěli hledět z oken do zdí novostaveb, hnětlo je
i výrazné snížení tržní ceny jejich bytů a rodinných domů.
Zkratku s. r. o. si vykládali po svém: Sdružení rozumově ome-
zených. Poněkud nepřesně, o prospěchářsky zmutované inteli-
genci podnikavců nebylo pochyb. Horší to samozřejmě bylo
s jejich charakterem, pokud nebyl ryze zbytkový. Kde nic není,
ani smrt nebere.
Ve městě to vřelo. Radnice zatmívala prohlášením, že nalila

občanům čistého vína, chutnalo však jako ocet. Nečekaný od-
por veřejnosti, která se nechtěla smířit s rolí obětních beránků,
zaskočil suverénní kmotry na radnici i firmu Jošt. Začaly se dít
podivné věci. Občané dostávali výhružné anonymní dopisy.
Došlo k nenadálému rozkopání ulic, v nichž následně týdny
nikdo nepracoval, poškrábání zaparkovaných aut, vytlučení
jejich oken, rozřezání pneumatik, dvě auta se dokonce ztratila.
Zdi domů vyzdobily neslušné geometrické obrazce, veřejné
osvětlení se často stávalo nefunkčním. Jedné noci se před do-
movními dveřmi nevršily hromady páchnoucí suti, patrně vý-
měnou za odcizené popelnice, došlo k poruše vodovodního
řadu a ucpání kanalizace, ve sklepích domů se objevila voda.
Trochu příliš nepříjemností najednou, než aby se jednalo o ná-
hodu. Městský úřad reagoval na stížnosti asi jako rovník
na kartografickou chybu na mapě, to jest nijak. Byla podá-
na mnohá trestní oznámení, v tichosti začalo vyšetřování, ale
vleklo, vleklo, až to budilo podezření.
Tma, povětří, lijavec.
Na ploše po odstraněných domech se vytvořilo další jezero.

Voda odplavila do ulic spoustu nečistoty, hlíny, kamení.
O vlastní vůli, ale umožnili jí to ti, kteří dobře odhadli konečný

zisk. Veřejné mínění znali, ale nebrali ho vážně, obtížné kři-
klouny uměli zostudit a umlčet, v tom získali bohatou praxi.
Navzdory nepříznivým okolnostem a rostoucí pochybné pu-
blicitě nedbali rizika, byli si jisti svými neochvějnými pozicemi
a sami sebou, v obecním zastupitelstvu měli sice nejtěsnější,
ale poslušnou a pokornou většinu.
Podstatná však byla skutečnost, že Jakub Jošt měl pány

z radnice v hrsti.
- - -

Svítání váhalo, snoubilo se s hustou mlhou, jak to má na
podzim v zvyku. Když důchodce venčící psa u Horního ryb-
níka málem vrazil do auta a otevřenými dveřmi a následně
nahlédl, měl chuť vzít do zaječích. Budiž mu připsáno k dobru,
že to neučinil.
Jako první se mlhou prokousal policejní vůz, řízený podpo-

ručíkem Kmochem. Policista vystoupil, pozdravil, vyslechl,
nahlédl a správně usoudil, že tím jsou jeho kompetence vy-
čerpány. O několik minut později vzbudil telefon inspektora
Justa. Uslyšel hlas svého bezprostředního nadřízeného.
„Ranní ptáče dál doskáče,“ řekl inspektor Čemus hlasem,

který nesvědčil o mimořádné svěžesti.
„Kam mám doskákat?“
„K Hornímu rybníku. Máš to pár kroků, zvládneš to pěšky.

Na jižním břehu stojí auťák s mrtvou ženou,“ pravil inspektor
Čemus.
„Má nějaké jméno?“
„Určitě, ale zatím ho neznáme.“
„Hop,“ řekl inspektor Just rozverně, ale vůbec mu nebylo do

skoku, „a zdravý mraveneček ráno skáče z postele. Ví se, na co
zemřela?“
„Podle podporučíka Kmocha na střelnou ránu.“
„Na Kmocha je spolehnutí.“
Bylo. Dokonce do té míry, že do příjezdu kriminalistů

a policejní posily uzavřel prostor vymezovací páskou, od dů-
chodce vyžádal občanský průkaz a uzavřel s ním dohodu, že
mobilem požádá manželku, aby si přišla pro vzpurně ňafajícího
čoklíka, aniž by jí sdělil příčinu. Zvědavci byli tím posledním,
co je třeba při vyšetřování vraždy. Ano, vraždy. Pistole by sama
od sebe neodešla. Pravda, mohl ji odnést člověk, který měl na
policii pifku a ani náhodou jej nenapadlo objevení mrtvé ženy
ohlásit, to se však jevilo jako málo pravděpodobné.

- - -
Zjistit jméno oběti je někdy perný chlebíček. Jindy jde vše-

chno jako po másle. Mrtvá se jmenovala Olga Krncová, trvale
bydlela ve Smilově Lhotě, pracovala ve městě na poště. Na
poštu musí občas každý, podporučík Kmoch tu informaci sdělil
inspektoru Čemusovi hned po jeho příjezdu.
„Znáte ji jenom z pošty?“
„Minulý rok zemřel při dopravní nehodě její otec.“
„Stále se něco děje,“ utrousil Čemus fatalisticky.
„Bylo to komplikovanější. Vjel do protisměru, protože jej

ranila ho mrtvice.“
Inspektor Čemus se zahleděl na klidnou hladinu, kterou brá-

nilo hejno divokých kachen. Přesněji – kačerů. Měli absolutní
převahu. Daleko od břehu trčela na místě osamělá volavka.
Rozběhlo se rutinní pátrání na místě činu. Fotografování,

zajišťování stop, sbírání vzorků...
V autě našli doklady k vozu. Patřilo zavražděné.
„Něco by mohli vědět na poště,“ prohodil Just.
„Zajeď tam,“ požádal inspektor Čemus skoro laskavě. Byl to

striktní příkaz.
Just poslechl. Zajel, pohovořil, vrátil se.
„Slušní lidé nikoho nezajímají,“ konstatoval. „O darebácích

se natáčejí seriály.“
„Žádná stopa?“
„Údajně se stýkala s nějakým cizincem, ale tajila to. Možná

se styděla. Jedna slečna od přepážky se zmínila, že se ten
člověk motal v blízkosti stavitele Jošta. Pro většinu lidí ve
městě je ta skutečnost pochybným puncem. Něco jako jizva
nebo okázalé tetování na tváři. Snad se jmenuje Chrenko. Nebo
tak nějak, dodala ta všímavá slečna od přepážky. Vypuzena
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z domu, ve kterém vyrostla, radnice ho nedávno nechala zbou-
rat, nemohla Joštovi přijít na jméno.“
„O pánech z radnice víme svoje, ale ještě jsou za vodou,“

řekl Čemus. „Mám nepříjemnou novinku. Před chvílí volal
Plevák. Z nemocnice oznámili podezřelé úmrtí paní Joštové.“
„Není to...“
„Je,“ přikývl Čemus. „Manželka téhož Jošta.“
„Nějak se nám to zamotává,“ poznamenal Just. „Co se jim

v nemocnici nezdálo?“
„Podle Pleváka naznačili možnost otravy nebo předávko-

vání.“
„Joštová byla feťačka?“
„Spousta lidí věděla, že je občas maličko mimo. Třeba ta

slečna v galerii, která se teď strachuje o práci. Joštová už delší
čas s manželem nežila. Ač vyhnán od stolu a lože, rozvod
odmítal, vyšel by ho draho. Jenže stále byla jeho ženou. Někdo
mu musí oznámit, že se obejde bez rozvodu.“
„A má o starost míň,“ glosoval Just trochu neurvale. „Copak

nebyl doma?“
„Mrtvou našla uklízečka, která k Joštové třikrát týdně do-

cházela,“ řekl Čemus. „Jošt si pronajal byt v domě, kde sídlí
jeho firma. Nezastihli ho, doma nespal, včera měl odjet do
Karlových Varů.“
„Ohledně alibi?“
Otázka to byla. Spekulativní. Zatím spíš nepodložená invek-

tiva.
Čemus ji přešel mlčením.
„To znamená,“ pokračoval Just, „že musíme Jošta kontakto-

vat.“
„Však si poradíš,“ řekl Čemus.
Neporadil si. Podle stavitelovy pohledné asistentky s okro-

vým přelivem se Jošt skutečně nacházel v Karlových Varech,
kde měl pracovní schůzku. Nocoval v hotelu. Ověřeno. Karlo-
varská policie oznámila, že jednal se zástupcem firmy, jejíž
majitel byl minulý měsíc zavražděn. Po potencionálním pacha-
teli zatím marně pátrali, ačkoli disponovali jeho poněkud neu-
rčitým popisem. Jošta ve Varech znali jako svoje boty, firmu
zavražděného podnikatele drželi pod dohledem stran daňových
úniků a dalších nepravostí. Joštovy dřívější návštěvy ovšem
nebyly vždycky hrou o vřelé lásce, hlavní aktéři se nedávno
v nočním baru porvali jako hokejisté. Policejní dohled měl
evidentně trhliny. Nuže, sotva mohli předpokládat, že události
zajdou tak daleko za čáru regulérnosti.

- - -
Když se dějí záhadné události, hraje roli každá maličkost.

Ukázalo se, že popis pravděpodobného pachatele karlovarské
vraždy se rámcově shoduje s popisem Joštova poskoka
Chrenka, který se v republice zdržoval legálně, byl veden jako
zedník, ale nebylo nikoho, kdo by jej viděl na stavbě, natož
třeba se zednickou lžící v ruce. Od vidění jej znala spousta li-
dí – jako Joštův stín. Němá hrozba. Případně tvrdý ranař.
Oboustranně výhodné angažmá. Kdyby nastaly potíže, zmizel
by kdesi v rozvrácené vlasti, a hledejte si mě!
Poštovní úřednice Olga Krncová bydlela ve Smilově Lhotě

v malém, nedávno přestavěném domku. V noci se sama doma
bála. Často jí dělal stráž muž drsného vzhledu, který přijížděl
a odjížděl zeleným fiatem a kdyby se dal k ochotníkům, sotva
by hrál prince. Ještě tak zmutovaného Krakonoše. Sousedka
slyšela večer jeho auta, ale podívat se nešla, takže stejně dobře
mohl přijet někdo do blízké soukromé autodílny. Znala však
druhé jméno sousedčina přítele – Prochor.
„Prochor,“ opakoval si inspektor Čemus, ačkoli nebyl pře-

kvapený, dalo se to očekávat. Joštův poskok Chrenko se jme-
noval Prochor.

- - -
Inspektor Plevák získal v nemocnici pozoruhodnou infor-

maci: Příčinou smrti Ivany Joštové, která si nechala říkat Ina,
byly na první pohled nenápadné houbičky. Lysohlávky.
Poměrně vzácné, vyhledávané narkomany.
Kriminalisté snadno získali informace o zesnulé, pestrou

pověst měla již za svobodna, opepřila ji značně divoký druhým

manželstvím a dalším rozvodem v důsledku dramatických
okolností, které ukončil zásah hasičů. Několika rodinám
muselo být dočasně zajištěno náhradní bydlení. Joštovo ho-
roucí vzplanutí tomu nasadila korunu. Vášeň brzy nahradily
hádky, pranice, nenávist, pomluvy, schválnosti. Dobrá pověst
je problematická, taková žena nikoho nezajímá, ztratit ji někdy
vyžaduje značné úsilí. Jindy to přijde samo od sebe. Joštová
měla v tom směru vystaráno. Pověst sem, pověst tam, nebylo
nikoho, kdo by ji podezříval z vycházky do lesa. Natož z hle-
dání poměrně vzácných hub. Doma žádné nezanechala a nepo-
dařilo se zjistit, že by s nimi jakkoli manipulovala, protože
uklízečka ráno pečlivě umyla haldu špinavého nádobí a vytřela
podlahu, prostě se nezáměrně přičinila o odstranění eventuál-
ních stop.
Inspektoru Čemusovi se podařilo navázat telefonické spojení

s Jakubem Joštem.
Bez emocí přijal sdělení, že se stal vdovcem, nejásal, neslzel,

tvář jako ze skla. Slíbil přerušit jednání a rychlý návrat.
„Mimochodem,“ řekl Čemus, „doprovází vás Prochor

Chrenko?“
„Vyhodil jsem ho.“
„Proč?“
„Interní záležitost.“
„Vzhledem k okolnostem se již nejedná o interní záležitost.“
„Hledáte ho? Zkuste to ve Smilově Lhotě. Měl tam žen-

skou.“
„To formulujete velice přesně.“
„Teď vám, nerozumím, člověče,“ utrhl se Jošt popuzeně.
„Správně jste použil minulý čas,“ řekl Čemus a přerušil spo-

jení. Měl na jazyku pár otázek, žádnou však nevyslovil, nepo-
chyboval, že pokud měl Jošt něco na svědomí, určitě si zajistil
perfektní alibi.

- - -
Inspektor Just pátral po Prochoru Chrenkovi, který byl for-

málně přihlášený v ubytovně, ale téměř se tam neukazoval.
Naposled někdy minulý měsíc. Takových bylo v poslední době
víc, obávali se, aby jim vojenští páni neposlali z vlasti po-
volávací rozkaz. Chrenkovi spolubydlící, většinou krajané,
shodně prohlašovali, že jej téměř neznají, nebavil se s nimi,
machroval, hrál si na velkého pána, ale ve skutečnosti jen při-
cmrdoval Joštovi. Vynášelo mu to, o to nic.
„Peněz měl jako šlupek,“ prohlásil správce ubytovny. Na-

sadil mimikry člověka, jehož nikdo neošálí. „Dejte na mou
radu, pane, od Chrenka raději dál, Jošt má dlouhé prsty. On
a pánové, kteří mu jdou na ruku, to je jedna velká kupa hnoje,
se kterou nic nesvedete, smrádek zůstane. Nevím, co jste měl
s Chrenkem společného, ale prachy z něj nevypáčíte, to vám
dám písemně!
A slovo také ne, sotva otevře hubu. Dokáže věrohodně před-

stírat, že česky nerozumí ani pozdravení. Když se nad tím za-
myslím, nevzpomínám si, že by někdy pozdravil. To vám také
můžu dát písemně.“
„Možná později,“ řekl Just. „Co vám na něm vadí?“
„Dělám tady už čtvrtý rok. Na grázly mám nos.“
„To nezní přesvědčivě.“
„Tahá pistoli,“ pronesl správce po kratší odmlce. „Takové

hochy nemám rád.“
„Nosí ji v kapse?“
„V podpažním pouzdru. Pod pravým ramenem. Podpisuje se

levou rukou.“
„Přátelil se s někým?“
„Tady ne.“
„Tu pistoli jste hlásil na policii?“
„Proč bych to dělal? Třeba ji nosil legálně, když dělal gorilu

Joštovi.“
„Jak to víte?“
„To ví každý.“
„Já to nevěděl.“
„Protože jste policajt,“ ušklíbl se správce.
Určitou logiku to mělo. Jsou informace, které se ke správ-

ným uším donesou až úplně naposled.
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„Tahle ubytovna také ve skutečnosti patří Joštovi,“ vyruko-
val správce s dalším překvapením. „Nerad bych ztratil práci. Za
moc nestojí, plat je bídný, ale jděte na dráhu a najděte slušný
flek! V zimě tady sedím v teplíčku, doma bych musel ládovat
do kamen.“
„Zůstaly tady po Chrenkovi nějaké věci?“
„Prázdná polovina almary.“
„Jak to víte?“
„Sleduji cvrkot. Musím. Tohle není Grandhotel, ale uby-

tovna zahraničních dělníků. Devět řemesel, desátá bída. Obírají
je zaměstnavatelé, zprostředkovatelé práce i majitelé ubytoven.
Národností tucet, různá náboženská vyznání, každý druhý má
za sebou kriminál nebo vyhoštění z různých zemí. Občas se
rvou jako koně, občas se některý vypaří bez rozloučení. Ale
o tom byste měl vědět víc vy!“
Inspektore Just věděl. Pouze o Chrenkovi toho stále věděl

zpropadeně málo.
„Neměl Chrenko nějakou známost?“
„Sem si nikdy žádné bábušky nevodil, a že by na ně měl,“

soudil správce. „Když si mohl dovolit pravidelně jezdit
domů...“
„Pravidelně?“
„Chlapi se o tom bavili. Jezdil autobusem. Třikrát v týdnu

zajíždí do města linka z Prahy
do Užhorodu. V pondělí, ve středu a v pátek.“
„Dneska je středa,“ prohodil Just. „Dokonce celý den!“
„Právě,“ zašklebil se správce. Možná jej pobavilo něco,

s čím nevyrukoval.
- - -

Autobusová linka Praha – Užhorod, to není dělnický auto-
bus z Nové Vsi do Staré Vsi, místenky je třeba předem za-
mluvit.
Ten nápad se ukázal jako velice příhodný. Prochor Chrenko

měl toho dne zajištěné sedadlo až na konečnou. Nedalo se
ověřit, zda do autobusu skutečně nastoupil, podle jízdního řádu
se měl v tu chvíli pohybovat poblíž Liptovského Mikuláše.
Pokud si správce ubytovny nevymýšlel, Chrenko mohl cesto-
vat ozbrojený. Důvod k navázání spolupráce se slovenskou
kriminálkou tedy existoval, účinnou realizaci však brzdily
předpisy, respektující formální postupy v mezinárodním styku.

- - -
Věděli, že lysohlávky obsahují psylocybin, vyvolávají stav

podobný účinku LSD. Ve vyšších dávkách smrtelný. Právě to
se přihodilo Joštové.
„Podle laboratoře si dopřála trojnásobnou dávku,“ sdělil in-

spektor Plevák. „Patrně nikoli poprvé. Už během druhého man-
želství to přepískla s pervitinem, podle pitevního protokolu si
také občas píchala. Těžko věřit, že to tak zkušená feťačka
přepálila s lysohlávkami.“
„Vyslechli jsme obyvatele okolních domů. Podle nich se

ještě navečer motala po zahradě, jen tak od ničeho k ničemu,“
řekl inspektor Čemus. „Od Jošta dostávala štědrou apanáž,
zůstala jí vila, stále platil zahradníka i paní na úklid.“
„Měla ho v hrsti,“ usoudil Plevák. „Hodně věděla. Jošt zase

má v hrsti některé pány z radnice. Slušné lidi deprimuje, jaké
morální nuly spravují město, ale to je tak všechno, co s tím
zatím mohou dělat. Joštovi se manželčinou smrtí uleví.“
„Karlovarští prověřují jeho alibi, ale sotva v něm najdou

skulinku.“
„Neměl to z Varů přes kopeček. A i kdyby, jak by se mohl

podílet na trojnásobné dávce? Koncem zimy se vloudil do
domu, kam už měl zakázaný přístup. Neriskoval by další ne-
příjemnosti. Sousedům pil krev, dělal jim naschvály, neštítil se
ani vyhrožování, přehlížel je jako širé rodné lány.“
„Zkusme to jinak,“ řekl Čemus. „Kde Joštová lysohlávky

sehnala?“
„To mě napadlo už v nemocnici,“ poznamenal Plevák

skromně. „Mezi námi děvčaty, teorie o nešťastné náhodě se
mi nezamlouvá.“

„Může odpovídat skutečnosti,“ podotkl Čemus.
„Podobný malér měla jistá Adamičková. Tehdy jí bylo málo

přes šestnáct. Bydlí blízko Horního rybníka, vzdušnou čarou tři
stovky metrů od Joštové, ale jestli se znaly, tak jen od vidění.
Podle Adamičkové. Z okna vidí na místo, kde ráno našli tu
zastřelenou z pošty.“
„Neexistuje souvislost!“
„Pouze prostorová.“
„Tu zatím pomineme,“ rozhodl Čemus. „Nebudeme se za-

těžovat spekulacemi o nějakém temném hlasu jezera. Co je
s tou Adamičkovou?“
„Srovnala se do latě,“ konstatoval Plevák spokojeně, jakoby

na tom měl aktivní podíl. „Teď má devatenáct, je vdaná a čeká
rodinu. Lysohlávky tehdy koupili s přítelem na tržišti
za náměstím od nějakého strejdy, který tam pravidelně pro-

dává hřiby a křemeňáky.
Pro fajnšmekry také lysohlávky.“
„Najdi ho.“
„Teď?“
„Ráno. S plnou parádou!“
To znamenalo – nikoli sám. Plevák se s ním smířil jen nerad.

- - -
Slovensko se ozvalo nečekaně brzo a zprostředkovaně, přes

Prahu.
„Autobus do Užhorodu měl vážnou nehodu poblíž Ružom-

beroku. Několik mrtvých. Také Češka a dva Ukrajinci Jeden
z nich měl u sebe dva pasy. Pravý na jméno Prochor Chrenko.
Kromě toho si na cestu přibalil pistoli,“ sděloval Čemus, když
odložil sluchátko. „Podrobnosti obdržíme dodatečně.“
Inspektor Plevák jel po koleji, která se naskýtala: „Potřebo-

vali bychom...“
„Později,“ řekl Čemus.
Později znamenalo skoro týden, státní hranice jsou státní

hranice, technici si také dali na čas. Balistická expertiza však
prokázala, že Olga Krncová byla zastřelena zbraní, nalezenou
u mrtvého Prochora Chrenka.
Nanejvýš pravděpodobný pachatel zemřel, případ byl odlo-

žen.
Smrt Ivany Joštové byla označena za nešťastnou náhodu.
Na tržišti zadržený chlap s vizáží chicagského gangstera

s prodejem lysohlávek na trhu přestal. Stanul před soudem,
proti vynesenému trestu se odvolal, případ byl vrácen k novému
projednání, vleklo se to jako pavučiny v nepoužívaném skle-
pení. Liknavost soudů hrála delikventům do noty. Stačili najít
mazané advokáty bez skrupulí, vlivné zastánce, dokázali
účelně onemocnět nebo zmizet do ciziny.
Kriminalisté dlouhou chvílí netrpěli, mezi lidmi se stále

hodně nevraživosti, záště, závisti, nenávisti, škodolibosti, ne-
přejícnosti. Trestných činů. Také Jakub Jošt se činil, začal
stavět v prostoru, který mu radničtí kmotři vyklidili. Samo-
zřejmě nezištně, pouze ve veřejném zájmu. Domy rostly jako
z vody. Až jednoho dne všechna staveniště osiřela. Investoři
se pochopitelně zajímali, kam zmizely jejich peníze, Joštovy
argumenty nebrali v potaz, ale s trestním oznámením váhali,
patrně by obtížně objasňovali původ peněz.
Hrozila eskalace nespokojenosti a násilí.
Jakub Jošt nebyl jednoho rána k zastižení a nepodařilo se jej

kontaktovat během dne, večer, dalšího dne... Teprve po týdnu
promluvil temný hlas Horního rybníka. Po dvoudenních lijá-
cích vyplavalo mužské tělo a zachytilo se v propusti. Smrt
způsobila automatická střelná zbraň, tělo bylo proděravěné
jako terč na střelnici.
V mrtvém byl identifikován pohřešovaný Jakub Jošt.
„Tak svět odplácí,“ napadlo všechny tři inspektory z krimi-

nálky, zajisté i mnoho dalších lidí. Čemus, Plevák ani Just
s podobným řešením konfliktů nesouhlasili, nemluvili o tom,
ale rozuměli si. Na filosofování měli málo času. Čekala je
perná práce na objasnění příčin smrti muže, jehož svědomí
mělo hodně společného s kanalizací. Také věděl příliš mnoho.
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24. PLAVČÍK ZA MRAZIVÉ ZIMY – František Uher
Kolem půlnoci začalo sněžit. Aby toho nebylo málo, nad

ránem se přihnal mrazivý nárazový vítr. Hučel, kvílel, sténal.
K severu obrácené stromy i domy oslepil přilnavý sníh. Po
rozednění sněžení nakrátko ustalo, mezi nízkými, rychle plují-
cími mraky se objevovaly a zase rychle mizely chladné slu-
neční paprsky. Stíny mraků přecházely zasněžené koupaliště
jako postavy zapomenutých předků.
Michal Miguš, devětadvacetiletý geolog s akademickým ti-

tulem, vyšel na práh domku postaveného nad rozlehlým kou-
palištěm. V červnu před třemi roky přišel o manželku, dcerku,
auto, byt a práci, šéfem mu byl tchán a ten se po útěku dce-
ry s jihoamerickým pasem postaral. Horší bylo, že odvezla
i dcerku Helenu, o její návrat Miguš zatím marně usiloval.
Věnoval tomu hodně času i kariéru geologa. Přihlásil se na
inzerát a získal místo plavčíka, plus dvě místnosti pro správce,
jímž se stal na podzim téhož roku. Od jara do podzimu zastá-
val povinnosti správce i plavčíka, od konce září do jara byl
pouhým hlídačem, přijímal příležitostná zaměstnání a když na-
padlo hodně sněhu, odklízel jej výkonným pojízdným mecha-
nismem z městských ulic.
Stanul na zápraží, podpírajíce se berlemi. Všechno bylo čistě

bílé. Bazény, střechy i přístřešky, všechna zábradlí, dětské sklu-
zavky, skokanská věž. Nikde žádná šlépěj. Ani ptačí.
Z nedaleké tkalcovny doléhalo monotónní hučení stavů. Ně-

kde nahoře proletěl neviditelný vrtulník a zase se rozhostilo
absolutní ticho. Koupaliště stálo na okraji města a vedle Mi-
chala Miguše se stalo dočasným domovem početnému hejnu
vran.
Žádná nebyla slyšet, natož vidět. Znepokojivý úkaz. Jako

kdyby ptáky něco vylekalo. Možná čistě bílé prostředí. Možná
liška, která občas zaběhla z polí. Většinou však byl rušivým
elementem člověk. Michala Miguše to napadlo, pozorně se
rozhlížel. Za příznivějších okolností by prošel celým areálem.
Nešlo to. Se sádrovým krunýřem na noze není radno brouzdat
v čerstvě navršeném sněhu, skrývajícím mnohé překážky.
Vrátil se do tepla a zapnul konvici s vodou, čas na snídani

dozrál.
- - -

Ve třináct hodin devět minut přijala policie anonymní ozná-
mení z telefonní budky v Lomikmenově ulici na horním okraji
parku, vzdušnou čarou půl kilometru od koupaliště. Volající
zvolil příhodné místo, budku nebylo odnikud vidět a svažitá
vozovka zůstávala neprůjezdná, vítr navál snad půlmetrovou
závěj, v nejlepším případě se mohla dočkat protažení před ve-
čerem.
Nadporučík Slámová si znovu pustila převzatý záznam ho-

voru. Ozval se mužský hlas, rozhodný, energický, skoro pan-
ovačný: „V dětském brouzdališti na městském koupališti leží
mrtvý bezdomovec.“
„Kdo volá?“
„To není podstatné. Opakuji, v brouzdališti leží mrtvý bez-

domovec.“
A cvaknutí, konec hovoru.
Nadporučík Slámová necítila žádné vzrušení, anonymní te-

lefonáty náležely k poměrně frekventovaným šprýmům, které
se ovšem stále častěji dařilo objasňovat, nemohla však ozná-
mení hodit za hlavu. Lidé ohlašujícím skutečnou událost se
obávali možných důsledků, ani případná povinnost svědčit
u soudu nepatřila k lákavým vyhlídkám.
Už zase sněžilo. Bez větru. Tiše, pokojně, hustě. Skoro vá-

nočně, jenže svátky byly minulostí a jaro s těmi dalšími ještě
příliš daleko.
Vyjel podporučík Kmoch s policejním uchem, ráno nastou-

pivším svou první službu. Uposlechl příkazu a vzal to přes
Lomikámenovu ulici, roubící horní konec parku. Několik
domů stálo dole u křižovatky, několik nahoře na planině, ze
žádného nebylo v budce vidět.
„Proč umístili budku právě sem?“ zajímal se mladý policista,

když dojeli k cíli.

„Mělo se tady stavět.“
„Ale nestavělo.“
„Jedna z majitelek odmítá prodat pozemek.“
„Neprojedeme.“
„To vidím,“ řekl podporučík Kmoch.
„Doběhnu tam.“
„Na nic nesahej a zapečeť budku. Umíš to?“
„Jasně! Kvůli vzorkům DNA?“
„Také,“ řekl podporučík Kmoch, nechtěl to rozvádět. Kdyby

na koupališti skutečně našli mrtvého, stala by se telefonní
budka středem pozornosti kriminalistů. Volající se mohl stát
důležitým svědkem. Nebo se již stal vrahem a otázka jeho
dopadení byla prakticky jen otázkou času.
Jeli ke koupališti. Pomalu, i prohrnuté, posypané nebo pro-

solené vozovky nebyly vhodné k vyzkoušení akcelerace mo-
toru nového služebního vozu. Natož k vyzkoušení kvality jeho
karoserie. Vstupní branku našli zamknutou, zvonek veškerý
žádný. Dlouhé houkání vylákalo muže se sádrou na noze.
„Potřebujeme dovnitř,“ zavolal podporučík Kmoch. „Nalé-

havě!“
„Hned to bude.“
Ale trvalo to. Oblékání, obutí zdravé nohy, sádrový krunýř,

vysoká vrstva sněhu, chůze o berlích.
„Kde je dětské brouzdaliště?“ zeptal se podporučík Kmoch.
„Támhle! Proč?“
„Někdo v něm leží. Údajně nějaký bezdomovec.“
„Nesmysl,“ namítl Michal Miguš. „Od podzimu sem nepá-

chla noha.“
„Dostali jsme anonymní telefonické oznámení.“
„Někdo si z vás vystřelil.“
„To mě napadlo také,“ připustil podporučík Kmoch.
„Co ještě vás napadlo?“
„Stále platí, že jistota je jistota. Podíváme se.“
Sníh, sníh, sníh... Čistá bělostná hladina. Hledejte v zasněže-

ném brouzdališti... Ale našli. Nejprve odkryli nohu ve šněro-
vací botě, potom koleno, levou ruku, vlasy, obličej muže, o je-
hož smrt se postaral výstřel do týla. Patrně zblízka.
„Znáte ho?“ zeptal se podporučík Kmoch.
„Znám. V létě sem chodil skoro denně. Bydlí kousek odtud,

v té modré vile u silnice. Jmenuje se Hart. Povídá se, že je
nejbohatší chlap ve městě a spí na matraci vycpané tisícov-
kami.“
„Podle oblečení vypadá spíš jako...,“ nakousl policejní no-

vic.
„Chodil tak stále. Jako vandrák. Zásadně naboso, snad aby

ušetřil na ponožkách. S oblibou se dostával dovnitř načerno,
držel jsem ho v merku,“ řekl Michal Miguš. „Jednou jsme se
kvůli tomu pořádně chytili. Kdybyste viděl jeho plavky! Ta-
kové nosil můj dědeček, když mě učil plavat.“
„Něčím bychom ho měli přikrýt,“ usoudil podporučík

Kmoch. „Nebo ho chlapi z kriminálky budou znovu vyhrabá-
vat. Než přijedou, v téhle siberii...“
Něco na tom bylo. Zase již sněžilo, vytrvale a stále hustěji.

A co víc, zase se zvedl ostrý severák.
„Hnusná zima,“ posteskl si Michal Miguš.
„Když v létě ukazoval teploměr pětatřicet nad nulou a pekli

jsme se v autech bez klimatizace,“ podotkl podporučík Kmoch,
„utěšovala mě představa, že v zimě bude mínus dvacet a na léto
budeme teskně vzpomínat.“
„Pomáhalo to?“ zajímal se policejní novic, ale odpovědi se

nedočkal.
- - -

Letní teplotu by patrně brali všichni, ale co naplat, byla
zima, leden, osmnáctého, pondělí. Mrtvým byl skutečně Moj-
mír Hart, padesátiletý solitér, který se neprůhledným podniká-
ním dopracoval k závratnému jmění, aby jednoho dne všechno
prodal a užíval si života v přestavěném domě u silnice, městu
na dohled. Trochu jezevec. Vytápěl elektrikou, mohl si to do-
volit. Sám si vařil, sám si pral, žehlila uklízečka, docházející
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jednou týdně. Stejně jako zahradník. Neměl přátele, s nikým se
pravidelně nestýkal, jedinou vášní mu byl – kromě peněz –
hokej. Nevynechal žádný zápas, ale pokaždé se pokoušel vklou-
znout do hlediště bez placení vstupného, obvykle to riskoval přes
vchod pro hráče a dosahoval v tom směru pozoruhodných úspě-
chů, ačkoli se stal trvalým středem pozornosti pořadatelů. Kdy-
koli byl přistižen, vymlouval se na roztržitost a s pokorným
úsměvem se postavil do fronty před pokladnou. Neměl dluhy,
a pokud se podařilo zjistit, nikdo nedlužil jemu. Nebylo totiž
známo, že by někdy někomu půjčil třeba jednu korunu, a pokud
by to učinil, určitě by předem smluvil úrokovou sazbu.
Naposled byl spatřen, když v neděli večer kolem jednadvacáté

hodiny vycházel ze zimního stadionu a odbočil do parku, přes
který měl cestu domů nejkratší.
Vyslechli uklízečku, zahradníka, bývalé spolupracovníky či

konkurenty, všechno s nulovým výsledkem. Na jedinou stopu
navedl kriminalisty sám Michal Mikuš. Někdy v polovině srpna
mu neuniklo, že Mojmír Hart proklouzl do areálu koupaliště bez
placení a požádal ho o vstupenku. Nedal na výmluvy, a když
Hart v předpotopních plavkách odmítal zaplatit nebo opustit
areál, přivolal městskou policii. Než přijeli, spor vyvrcholil, ba-
vící se návštěvníci přilili oleje do ohně, v menší strkanici padlo
pár šťouchanců. Po příjezdu strážníků se Hart nechal vyvést,
dalšího dne však zase přišel, jako kdyby se nic nestalo. Kabát
z ostudy mu nevadil.
Michal Mikuš spor připustil, však byl v právu, s Hartem od té

doby nepromluvil, pouze u pokladní kontroloval, zda zaplatil
poměrně vysoké vstupné. Míjeli se jako dva vlaky, ujíždějící
opačným směrem. Rychle, bez pozdravu. Jako kdyby bylo je-
nom otázkou času, kdy dojde k další srážce. Hartovo chování
líčil spíše jako zábavnou perličku, čas již obrousil srpnovému
sporu hrany. V Migušův prospěch svědčila sádra na noze, jeho
zdravotní komplikace v nemocnici jednoznačně potvrdili, mož-
nost spoluúčasti další osoby nebyla pravděpodobná. Už proto, že
oba aktéři – hlídač koupaliště a mnohonásobný milionář na od-
počinku, měli jedno společné – byli samotáři.
„Proč dělá geolog s akademickým titulem plavčíka?“ zajímal

se inspektor Čemus.
„Snažím se dostat zpátky do republiky dcerku,“ vysvětlil Mi-

chal Miguš. „Stojí mě to dost peněz a především spoustu času.
Nemůžu se toulat místa na místo. Dlouho to vypadalo bezna-
dějně, ale nedávno mi svitla naděje. Moje bývalá žena se pro-
vdala za argentinského chovatele dobytka a žije na pampě někde
v oblasti horního toku řeky Chubut. Údajně s manželem někam
odletěla, patrně na delší dobu. Helenku svěřila do péče úplně cizí
rodině. Situace mi dává určitou naději. Mohu předložit kore-
spondenci, kterou v tom směru vedu.“
„Možná později,“ řekl inspektor Čemus. „Byl jste v noci ven-

ku?“
„Co bych tam dělal? Nevyšel jsem ven od sobotního rána. To

mi paní Cechlová přinesla nákup. Důchodkyně, která v létě se-
dává v pokladně.“
„Není pravděpodobné, že Harta zastřelili tady na koupališti.“
„Výstřel bych určitě slyšel.“
„V tom povětří?“
„Během noci hustě chumelilo, ale tak svátečně, potichu. S tou

nohou toho moc nenaspím, každou chvíli jsem vzhůru.“
„Neslyšel jste auto?“
„Dvakrát nebo třikrát. Když silničáři prohrnovali. Minulý rok

jsem se sypačem jezdil, měli nouzi o řidiče.“
„Kdy jste viděl Harta posledně?“
„Přesně vám to nepovím. Letos jsme zavřeli koupaliště devá-

tého září, takže v tom týdnu předtím.“
„Byl dobrý plavec?“
„To se tady na koupališti špatně rozeznává, ale plavat uměl, to

se poznat dalo.“
„Neměl jste v polední době s někým konflikt?“
„S bývalým tchánem Michaličkou. Zastavil mě na ulici a vy-

hrožoval, že jestli nedám Heleně pokoj, šeredně na to doplatím.
Tvrdil, že malá je v Argentině spokojená a nechce se vrátit. Byl
se tam podívat.“

„Vy ne?“
„Zatím šetřím na letenku. S odkazem na tamní poměry mi

radili, abych zatím neriskoval, moje bývalá by mi nemusela
Helenku ani ukázat a jestli je nyní někde na dobytčí farmě,
obtížně bych ji hledal.“
„Zamýšlíte dělat plavčíka trvale?“
„Kdybych ztratil naději na Helenčin návrat, vrátil bych se ke

své profesi.“
„A kdyby se dcerka vrátila?“
Michal Miguš pokrčil rameny. Bylo to značně bez nadějné

gesto.
- - -

Mohli hledat vražednou zbraň na koupališti, ať už by ji
pohodil Michal Miguš nebo kdokoli jiný, třeba proto, aby na
plavčíka upoutal podezření, ale okolnosti neskýtaly valnou šan-
ci na úspěch. Všude ležel sníh, sníh a zase sníh. Prohlídka
Hartova domu přinesla jediný nezvratný důkaz: Pověst nejbo-
hatšího muže ve městě získal oprávněně. Značně jednoduché
vybavení domu tomu neodpovídalo, ale svědčila o tom kon-
ta ve třech bankách, nepříliš vysokou hotovost zastínil obsah
trezoru, ukrytého pod podlahou ložnice. Pro okamžitou na-
léhavou potřebu obsahoval trezor tři zlaté cihly a zásoba dola-
rů, liber a eur, která by umožnila okamžitý nákup menšího le-
tadla.
„Na hokej se pokoušel dostat načerno,“ poznamenal inspektor

Just.
„Na koupaliště také,“ řekl inspektor Čemus, který odpovídal

za zdárný průběh vyšetřování.
„Na zimním stadionu neměl oblíbené místo jako někteří pra-

videlní návštěvníci, nikdo nemůže potvrdit Hartovu přítomnost
na nedělním utkání, ale pořadatel u východu ho viděl odcházet
směrem do parku. Tím směrem chodí všichni ze Severního ná-
břeží a ze čtvrti nad parkem,“ referoval Just. „Jak dopadli v te-
lefonní budce na Lomikámenově ulici?“
„Někdo odstranil pečeť a telefonoval,“ řekl inspektor Čemus.

„V rukavicích. Podle čerstvých stop patrně žena nebo větší dítě.
Stejně si určitě počínal anonymní zvěstovatel špatné zprávy.“
„Divné,“ prohodil Just, „všichni mladí mají dneska mobily.

I většina dětí!“
„Mobil se někdy vybije. Nebo dojde kredit.“
„Podle pitevní zprávy zemřel Hart kolem dvaadvacáté ho-

diny,“ nakousl Just další jablíčko. „To znamená, že byl zastřelen
cestou z hokeje. U horního jezírka v parku většina lidí odbočila
k Lomikánově ulici a dál k Severnímu nábřeží. Pachatel věděl,
kudy Hart chodí. Sotva ho přiměl k návštěvě zasněženého a za-
vřeného koupaliště, zastřelil ho někde v parku, ale jak ho dostal
do brouzdaliště? To jeden člověk nezvládl, museli být nejméně
dva.“
„Výstřel nikdo neslyšel, ale tři lidé zaslechli v dolní části

parku něco jet.“
„Něco?“
„Podle dvou motocykl, podle třetího tříkolka. Shodují se, že

jela bez světla.“
„Motocyklů je ve městě habaděj, s tříkolkami je to naděj-

nější.“
„Jenom si myslím,“ řekl inspektor Čemus, „že by tříkolku

použil naprostý trouba. Teď v zimě je příliš nápadná. Stejně jako
motocykl. To na sebe rovnou mohl napsat udání.“
„Je to trouba,“ souhlasil Just. „Jinak by nevraždil!“
„Neznáme motiv!“
„Ale víme, že zavolat mohl jedině pachatel nebo spolupacha-

tel! Chtěli, aby vražda vyšla najevo. V tom brouzdališti mohl
zasněžený Hart ležet do jara. Nesnažili se svalit podezření na
Miguše?“
„Patrně,“ souhlasil inspektor Čemus. „Ale postrádáme motiv.

Je ovšem možné, že někdo zastřelil Harta z důvodu, který ne-
známe a přikryl ho tím, že ukázal na Miguše.“
„Pistolí ráže sedm pětašedesát je mezi lidmi spousta, defor-

movaný projektil nemá výpovědní hodnotu,“ konstatoval Just.
„Ale ptám se...“
„Koho?“
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„Sám sebe,“ odvětil Just. „Nejdeme po slepé koleji? Už staří
Římané uznávali, že za vším vězí žena.“
„To nemůžeš pamatovat!“
„Někdo jsem to četl!“
„Nelze věřit všemu, co je psáno,“ řekl inspektor Čemus. „Ne-

vím, zda to věděli staří Římané, však kdo tehdy uměl psát a číst,
ale jinak s tebou rámcově souhlasím. Můžeš hádat její jméno!“
„Kolikrát?“
„Jednou.“
„Helena, dříve Migušová, současné příjmení neznám.“
„Chyba lávky,“ řekl inspektor Čemus. „Netvrdím, že bývalá

Migušová nehraje v téhle aféře podružnou roli, ale ve středu
zájmu je důchodkyně Marie Cechlová. V létě prodávala na kou-
pališti vstupenky. Nakupuje Migušovi, který je v té současné
záplavě sněhu s gypsem na noze nemobilní. Podle Miguše nikdo
jiný nemá klíč k brance.“
„No jasně,“ uznal Just. „Nebožtíka Harta si přes plot nepodá-

vali.“
- - -

Otec Michalička měl prsty v mnoha výnosných aktivitách,
o nichž se vědělo, v mnoha machinacích, o nichž se vědělo také,
ale zatím se nepodařilo získat důkazy, že jsou v rozporu se zá-
kony, pokud o to někdo skutečně usiloval. Kde není žalobce...
Jeho synové Jan a Jiří to neměli lehké, otec s nimi neměl

slitování a dosud jen s nevalným zdarem se je snažil nadchnout
pro vlastní podnikatelské aktivity. Šeptalo se, že navíc odvádějí
špinavou práci, když bylo třeba někomu domluvit. Napravit mu
hlavu, jak říkával otec Michalička. Proslýchalo se, že ochotně
přiložili ruce k dílu, dát někomu nakládačku, polít mu auto
kyselinou, zpustošit zahradu nebo zdemolovat chatu patřilo k je-
jich oblíbeným kratochvílím. Zatím jim to procházelo, postižení
raději událost neohlásili policii ani pojišťovně, měli co skrývat.
Bratři Michaličkové byli urostlí chasníci, pravidelně navštěvující
posilovnu, zakládali si na vyvinutém svalstvu. Kdysi začali hrát
ragby, ale trenér je přestal stavět. Ragby je mužná hra, o nějakým
ten šrám žádná nouze, ale zákeřnost je jí cizí. Michaličkovým
cizí nebyla. Několik zraněných protihráčů se stalo důvodech
jejich vyřazení z kádru. S policií měli Jan i Jiří časté pletky. Byli
přistiženi, jak křižovali s tříkolkou po lese, brali to cesta necesta,
Jan dokonce později přišel na čas o řidičský průkaz, když si
odvážel z diskotéky ochotnou slečnu a zásluhou dvou promile
alkoholu v krvi opřel otcovo suzuki o zábradlí mostu. Drobných
prohřešků bylo víc, ale čas je milosrdný a zdánlivě zapomětlivý.
Tři dny byli středem pozornosti. Čtvrtého dne Jiří poseděl

v baru Kamzík na Severním nábřeží. Zastaven po několika de-
sítkách metrů se verbálně pustil do policistů, potom se je pokusil
podplatit a když nepochodil, zkusil to s vyhrožováním.
Když po odběru krve v nemocnici usedl v policejní služebně

proti inspektoru Čemusovi, neznepokojila jej skutečnost, že je
vyslýchán civilistou. Řeč byla zavedena na ledacos, jen o dro-
gách nepadlo ani slůvko, ačkoli nejmladší Michalička byl podle
ošetřujícího lékaře zfetovaný jako doga. Inspektoru Čemusovi se
to jevilo jako přehnané, připouštěl však, že se k problému ne-
může odpovědně vyjádřit, žádnou zfetovanou dogu zatím nespa-
třil. Jakmile přišel na přetřes nedělní večer, vyrukoval Jiří Mi-
chalička s alibi, které nepůsobilo právě přesvědčivě.
Prohlásil: „Celý večer jsem byl s bráchou!“.
„Kde?“
„Na návštěvě.“
„U koho?“
„U sester.“
„Řádových?“
„Radových,“ zasmál se, jako kdyby právě padla mimořádně

po vedená anekdota. „Starší je Jiřina, mladší Olga. Prima holky.
Odešli jsme až za svítání, klidně se jich zeptejte.“
„Kde jste nechali tříkolku?“

Trhlo to s ním, snad se dovtípil, odkud hrozí černá díra.
„Doma. Leželo moc sněhu.“
„Viděli vás.“
„Kde?“
„Vyjížděli jste z parku.“
„Kdo nás viděl? Ať mi to řekne do očí!“
„I na to dojde,“ řekl inspektor Čemus velice decentně. Sestry

Radovy byly známé firmy, přidržující se nejstaršího řemesla.
Nepatřily již k nejmladším a nedávno dostaly podmíněné tresty
za křivé svědectví, poskytly drahé alibi člověku, který je na-
konec hodil přes palubu.

- - -
Marie Cechlová bydlela ve Fibichově ulici. Vedlejší dům

patřil Michaličkovým.
Příchod kriminalistů ji vyvedl z míry
„Klíček od branky? Někde ho mám. Počkejte, bude v tašce!“
Čekali. Inspektoři Čemus a Just. Nedočkali se.
„Neměla jste v sobotu nebo v neděli nějakou návštěvu?“
„Ke mně už nikdo nechodí,“ posteskla si. „To víte, stará

bába...“
„Ani od Michaličků?“
„Kdepak! Ale v sobotu mě kluci svezli, když jsem šla z kou-

paliště,“ prohlásila. „Byli to hodní hoši, ale táta je zkazil, ale
v jednadvaceti by už mohli mít patent na rozum. Miguše v lásce
nemají, oženil se s jejich sestrou. Doplatil na to, ale takový už je
život. Nespravedlivý! Michaličkovi hoši měli Helenu rádi, byla
o deset roků starší a starala se o ně, když jim umřela máma.“
„Utekla panu Migušovi i s dcerkou.“
„To víte, geolog! Věčně v luftu! Než našel něco usedlejšího,

měl ženu za mořem.“
„Snaží se získat dceru zpátky.“
„Divíte se?“
Nedivili se, ale proto nepřišli.
Divil se ovšem otec Michalička, když se dostavila početná

družina kriminalistů s povolením k domovní prohlídce. Synové
možná byli příliš suverénní a policii podceňovali, možná pod
vlivem drog ztratili soudnost i opatrnost. Když sestra napsala
z Argentiny, že Miguš stále otravuje a usiluje o Helenčin návrat,
vymysleli plán, jak sestru nepohodlného exmanžela zbavit. Vě-
děli o jeho sporu s Hartem, věděli, kudy Hart chodí z hokeje.
Náhoda jim během jízdy kolem koupaliště nahrála Cechlovou,
zamykající branku. Janovi se během jízdy podařilo získat z ná-
kupní tašky klíč. Vyřešili tak svízel, jak dostat Hartovo tělo na
koupaliště a svalit na Miguše podezření. Dodatečně je napadlo,
že Hart může ležet v brouzdališti pod sněhem delší dobu, proto
zavolali z osaměle stojící telefonní budky. Klíč zamýšleli Cech-
lové vrátit, ale nestihli to, Jan ho nosil v kapse. Balistická exper-
tíza potvrdila, že Hart byl zastřelen z legálně držené pistole otce
Michaličky, který čelil důsledkům jejího nedostatečného zabez-
pečení, přesto zajistil synům jako obhájce předního pražského
advokáta, který se kdysi neúspěšně angažoval v politice. Je-
nomže Jan a Jiří nebyli právě myslitelé, v mnoha záležitostech
vypovídali odlišně, také strádali nedostatkem narkotik, k nimž
neměli ve vyšetřovací vazbě přístup. Zaplétali se do polopravd
i primitivních lží. Když kriminalisté našli dva pány, u nichž
sestry Radovy pobývaly celou nedělní noc, bylo vymalováno.
Pouze v jednom se povedení bratři shodli. Oba se přiznávali

k vraždě, podrobně a věrohodně líčili, jak Mojmíra Harta za-
stavili a zezadu zastřelili. Na svém trvali i u soudu. Obhájce se
tvářil spokojeně a na základě jejich přiznání přišel s návrhem,
aby byla opakovaně prozkoumána jejich příčetnost, soudkyni
však neošálil.
Michal Miguš nadále usiloval o dceřin návrat, pozvolna však

propadal beznaději, opustil koupaliště a vrátil se k profesi geo-
loga.
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25. ODDANÝ SOUSED – Jakub Zeman
„Prásk… třísk... buch... bum, zabiju tě, couro jedna... neser

mě, vylez!“ ozývá se z bytu číslo sedm, což je byt o patro níž;
otevřené okno tlumočí veškeré zvuky prapodivné dvojice, jež
obývá dva plus jedna s balkónem, vyčnívajícím z boku činžáku
jako nos Kaliméra: kresleného dětského kuřátka.
Ze svého balkónu se Pavel často naklání, tak tak že nepře-

padne, aby viděl do kuchyňského okna, za nímž se odehrávají
veškeré dýchánky, často provázeny neznámým bylinným aroma-
tem partaje ‚z mokré čtvrti‘.
Avšak Pavel má jen jedny nervy, a to neplatí pouze o něm,

všechny partaje v dříve tichém domě mají jen jedny nervy; vy-
leze na chodbu a sejde dvě schodiště, aby se octl tváří v tvář
dveřím u bytu číslo sedm, a jako by se cosi pohnulo v jeho nitru
nebo v jeho srdci? Neví, jaký má nasadit výraz. A jako by mu
kdosi pokropil paži tekutým dusíkem, stojí přimražen, bez hnutí
a nemůže zdvihnout ruku ke zvonku. Vnitřní hlas poroučí a volá:
„No tak, ukaž, že jsi chlap, vzmuž se, hejbni sebou,“ Pavel tedy,
maje vrchní část těla ztuhlou, kopne do dveří a čeká. Hluk ve-
vnitř se mírní, ale jen na pár vteřin, po chvíli celé to cirkusové
představení začíná nanovo. Pavel kopne podruhé a nějaký hlas
odkudsi zhůry zařve: „Ticho tam!“. Spustil lavinu, snad těmi
kopy, ale třeba to byl ten hlas jakoby ze záhrobí. Dveře se
zprudka otevřou a v tom obdélníkovém obrysu se vynořuje hu-
bená, nikoli však sportovně štíhlá, dlouhovlasá postava neurči-
tého věku i pohlaví. „Co chceš, vole?“ otáže se hlasem hrubým
a hlouběji, mužsky položeným. Pavel pochopí a odpovídá: „Ne-
zlobte se, pane, že ruším, ale myslím, že budu tlumočit i názory
ostatních nájemců tohoto domu, když řeknu, že... ,“ ale nedo-
končuje připravenou promluvu, je vtažen nečekaně silnou pra-
vicí do bytu. Spatří příčiny hluku, však předtím než na ně stačí
upozornit a ukázat svou bystrost je Pavlovi do ruky vsunuta
sklenička od hořčice, aby byla naplněna krabicovým jabčákem.
Výhrůžný pohled od Karla, neboť to bylo jméno vlasatce.
„...a todlenc, to je moje Zuzka,“ pokyne hubeňour směrem

k úplně stejně vypadajícímu stvoření, které se vpotácelo do před-
síňky, držíc úplně stejnou, naplněnou sklenku světle červeno
žlutého jabčáku.
„Čau… hele jestli se s náma nenapiješ, Kája ti rozbije hubu,“

říká namísto přivítání a obrací do sebe obsah skleničky; Karel
přiskakuje a rychle doplňuje nakyslý nápoj až po okraj, což
Zuzce zjevně nevadí.
Pavel nemůže nic dělat, vidina Karlovy pěsti na jeho nose ho

nutí k loku vinného moku. Zamračené pohledy ho přesvědčí
k vypití celého obsahu hořčičné nádobky. Uplyne asi minutka
a Pavlův svět se rozjasňuje, už ani neví, proč vlastně přišel, kde
sebral odvahu a vkročil přes práh tohoto bytu.
„Jak se jmenuješ, vole?“ zeptá se Karel.
„Jsem Pavel… hele, moh bych si ještě nalejt?“
„…samo, ale nepudem zapít todle setkání do hospy?“ namítne

Karel a Zuzka vehementně přikyvuje.
„Do hospody?“ zdvihá Pavel tázavě oči, „ale já tam moc…

nejsem zvyklej. Skoro vůbec na pivo nechodím, možná jednou,
dvakrát v životě…“, brání se, ale veškerý odpor je marný.
Uplyne sotva pět minut a celá ta divná trojice dvou ušmudla-

ných, vlasatých individuí a jednoho solidně vypadajícího
chlapce, stojí na chodníku před domem a kráčí do nejbližší
hospody, která je asi dvě stě metrů daleko. Kroky jsou těžké,
avšak vidina alkoholu urychluje šouravou chůzi, a než by se
dotočil tuplák tmavého, třináctistupňového ležáku, sedí trojice

u stolu v hospodě Na rohu a před ně jsou s třesknutím postaveny
tři půllitry piva. Vypity na ex; Pavel na třikrát, a to je příčinou
posměchu obtloustlých a skelně je pozorujících štamgastů.
Pingl před ně staví druhé pivo a Karel poroučí: „Jo, jasně…

a hoď nám sem tři absinty.“
„Ale absint je přece zakázanej, ten já tu nemám,“ brání se

číšník.
„Nekecej,“ oponuje Zuzka, „mi někdo říkal, že ho máš, tak

nekecej a lifruj ho sem!“
„Je to na vaší zodpovědnost,“ rezignuje pikolík a za chvíli už

přináší tři sklenky zeleného peliňkového moku. Pavel nevěří, že
by měl vypít obsah svého panáka a chce odejít, rázný hlas ho
strhává zpět: „Hele, nedělej vlny, jsme kámoši, nebo ne?“
„To jo.“
„Tak dělej, šup tam s ním!“ dodá Zuzka a vytáhne jointa,

kterého v mžiku rozbafává.
Pavel opět nevěří svým očím, když Karel rázně vysvětlil ho-

spodskému, že kouřit trávu není nic jiného, než kouřit trochu
silnější cigaretu.
Vrchní však ví, že kvůli namol nalitým štamgastům, i kvůli již

linoucímu se odéru od našeho stolu policii volat nebude, protože
živnost je živnost! A brát zákon do vlastních rukou? Pošramotil
by si pověst a živnost je živnost! Radši jim přinesl další piva
a absinty, dělaje, jako by vše bylo v pohodě.
Trojice sedí, popíjí, pokuřuje kolující joint…
Pavlovi se náhle rozmlžuje viditelný svět a blaho je vystřídáno

otupělostí. Hlava mu spadne vedle nedopitého piva a přineseného
pátého absintu. Vše se točí, jsou tu bytosti z podsvětí, chce řvát
a utéct, ale je jakoby přivázán. Není tu již Zuzka, jen divná
čarodejnice s noži místo nehtů; není tu Karel, místo něho se
na něj zubí strašlivý netvor, co vídá v divých snech a probouzí
se promočený potem. Netvor k němu napřahuje ruku, Pavel ale
nemůže uhnout, drápy se zanořují do jeho hrudi a s cukavými
pohyby si ho netvor přitahuje ke své doširoka otevřené tlamě,
plné žlutých, do špiček vybroušených zubů. Pavel se odtahuje,
ale ty cuky netvorovy ruky sílí a sílí…
Pavel otvírá oko. Nad ním stojí hospodský, třese jeho rame-

nem a volá na jediného hosta: „Mladej, vstávat a platit, ti tví
kámoši tě pozdravují a dali si ještě pár piv a panáků, tak to máme
sedm set padesát.“
„Ale já nemám, voni mě pozvali přece.“
„Hele to je mi jedno, zaplať a vypadni!“
Nemá u sebe nic, ani korunu, smutně kouká na hostinskýho,

který svírá jeho paži, jako by Pavel byl schopen utéct, a volá
mobilním telefonem.
Ani ne za pět minut stojí ve dveřích dva nebezpečně vyhlíže-

jící svalnatí a potetovaní chlápci.
„Tak co se děje, šéfe?“ ptá se jeden z nich naštvaného pingla.
„Nechce platit a chce utýct,“ lže ten muž se zástěrou, která

skrývá nepatrný pivní mozol.
Chlapi vytáhnou Pavla na dlažbu a spustí svůj čardáš. Pavel

nic necítí, nebrání se, neplazí do úkrytu.
Po odchodu těch dvou goril od polomrtvého chlapce z mno-

hočetných ran na jeho zmrzačeném těle vytékají slábnoucí čúrky
krve.
Když ho však za hodinu nalezne muž od technických služeb,

z těla hocha již necrčí nic.
Nemá co… pět a půl litru se ještě drží v malých loužičkách,

jež se pomalu vpíjí do hlíny mezi dlažebními kostkami.
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