
DRUGSTOP

-

Příklad komplexní 

mezinárodní spolupráce

Pomáhat a chránit



OBSAH PREZENTACE

• Charakteristika projektu

• Drugstop jako reakce

• Hlavní cíl projektu

• Struktura metod a cíle

• Silné stránky a výzvy do budoucnosti



Přeshraniční spolupráce policejních jednotek.

Krajská ředitelství policie:

5 x 3x 

Priorita:
Vytvoření systému, na jehož základě budou mezi zúčastněnými partnery 

vzájemně vyměňovány klíčové informace o probíhajícím trestním řízení a nově 

odhalených drogách.

09/2018 – systém již běží ve zkušebním provozu, ladí se detaily



Stručná historie

• 2014 – zrod myšlenky česko-polského multitematického

projektu (KŘ Wroclaw)

• 10/2014  - koncepce vlajkového projektu (předložena na 

Centrum pro regionální rozvoj ČR)

• 04/2015 – koncepce uznána za vlajkovou

• 2015 – sepsání a podání oficiální žádosti

• 12/2015 - monitorovacím výborem doporučen k 

dofinancování z prostředků programu Interreg V-A 

Česká republika – Polsko 



Chmica



15%

85%

Financování projektu

Výše podpory = 57 500 000 Kč

Vlastní zdroje = 10 100 000 Kč



Projekt Drugstop jako reakce

2014 - myšlenka lead partnera (KŘ policie ve Wroclawi) česko-

polského multitematického projektu, který by významně přispěl k 

zefektivnění přeshraničního boje s drogovou kriminalitou

Reakce na:

• Zvyšování odbornosti osob z drogového prostředí

• Prostupnost hranic (Schengenský prostor)

Výjimečnost: Komplexnost projektu (trestně 

právní rovina, preventivní rovina, materiálně-

technické vybavení)



Hlavní cíl projektu 

• Vytvoření podrobné společné metodiky vzájemné 

spolupráce v drogové problematice.

Výměna klíčových informací o probíhajícím trestním řízení a 

nově odhalených drogách.

Maximální urychlení výměny 

operativních informací a dat.



Nástroje k dosažení cíle



Nástroje k dosažení cíle

• Prohloubení vzájemné spolupráce a komunikace 

policejních útvarů na české a polské straně v 

oblasti drogové kriminality.

• Analýza aktuálního právního stavu

• Jasné vymezení zásadních problémů

• Reálné zkušenosti kriminalistů vs. abstraktní právnické otázky

• Tvorba dvojjazyčných formulářů

• Aktualizace stávajících komunikačních kanálů (ne tvorba 

nových)



Nástroje k dosažení cíle

• Propagace projektu a osvětová činnost.

• Zveřejňování informací v médiích

• Tvorba dvojjazyčných propagačních plakátů

• Společný program školení pro preventisty (cílová skupina –

dospělí x žáci ZŠ a SŠ)

• Dvojjazyčný film 

• Mobilní aplikace (stále probíhá testovací provoz)

• Informativní kufr (dospělí posluchači)



Nástroje k dosažení cíle

• Účast policistů a specialistů z oblasti boje s nelegální 

výrobou drog na specializovaném školení v 

Mezinárodním centru boje s nelegálními drogovými 

laboratořemi (ITCCCL).

• Specializované školení v Mezinárodním centru boje s nelegálními 

drogovými laboratořemi (ITCCCL)

• Konstantní zvyšování odbornosti kriminalistů a specialistů

• Správná praxe při práci ve vzorových nelegálních výrobnách drog



Nástroje k dosažení cíle

• Nákup kompatibilních moderních analytických přístrojů a 

zařízení, a to jak stolních laboratorních, tak malých 

přenosných určených pro práci v terénu.

• Sdílení databáze drog a prekurzorů

• Volba pořízeného materiálu – důraz na využití ve specifických domácích 

podmínkách

• 2 typy vybavení:

• Mobilní

• Statické

• Veškeré zařízení je již užíváno – sdílení s polskými partnery



Technika ks

Stolní Ramanův mikrospektrometr 1

Stolní infračervený mikrospektrometr 1

Stolní rentgenfluorescenční spektrometr 2

Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem 1

Mobilní Ramanův spektrometr 20

Termokamera ve střešním boxu 5

Ruční termokamera s akumulátorem 5

Celkem 35

Hip Hop kemp 2018

19 trestných činů na úseku toxi

207 přestupků

Přes 1 kg marihuany

Přes 600 gramů hašiše



Silné stránky projektu
• Institucionalizace spolupráce

• Pořízení technického vybavení

• Velký důraz na preventivní činnost

• Široký akční rádius (tematicky i 

prostorově)

• Formální a neformální setkávání 

odborníků

Výzvy do budoucna
• Odlišné právní prostředí

• Odlišné drogové prostředí

• Práce s cílovou populací (PL vs ČR)



Děkuji za pozornost

plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš

kpt. PhDr. Ondřej Moravčík
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Pomáhat a chránit


