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Problematika zneužívání drog 
v materiálech ABS

Rešerše archivních fondů k problematice „toxikománie“

Tomáš Zapletal

Užívání a zneužívání drog má dlouhou historii, stejně jako lidstvo samo. Jejich in-
tenzivnější výskyt ve společnosti a pokusy o jejich eliminaci se v materiálech česko-
slovenského Ministerstva vnitra a jemu podřízených složek výrazněji projevují až 
v šedesátých letech 20. století. Následující léta sedmdesátá a osmdesátá nabízejí 
již bohatý výčet úřední agendy – informací, zpráv, hodnocení i vyšetřovacích spisů 
vztahujícím se k jednotlivým případům zneužívání drog, jež se v dobovém slovníku 
označovalo termínem „toxikománie“.

Předkládaná archivní rešerše shrnuje reprezentativní soupis materiálů pocházejících 
z archivních fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), především z fondů republi-
kového MV ČSR a útvarů Veřejné bezpečnosti uložených v ABS Kanice. Jejich časová 
vymezenost, končící na počátku devadesátých let, je dána rozmezím archiválií, jenž 
tato instituce spravuje, nikoliv vymizením problematiky z řad společnosti a ze zorné-
ho úhlu bezpečnostních složek státu.

1. A 2/8, inv. j. 116;
Řešení alkoholismu a jiných toxikománií ve vybraných rezortech a oblastech. 
Zpráva o výsledku prověrky plnění usnesení předsednictva vlády ČSSR č. 121 ze 
dne 5. dubna 1974. Zpráva výboru Lidové kontroly ČSSR a návrh zákona o ochra-
ně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, včetně připomínkového řízení 
(1976). 

2. A 32, inv. j. 71;
Akce PĚSTITEL  – informace o pěstování a zneužívání indického konopí v obci 
Smolenice, okr. Louny.

3. FS VB, kart. 114;
Nealkoholová toxikománie (1. odd. FKÚ)

■ Vyhodnocení nealkoholové toxikománie za rok 1981.

›

Zapletal.indd   381Zapletal.indd   381 6/15/09   1:44:51 PM6/15/09   1:44:51 PM



382 FONDY A MATERIÁLY›

■  Informace o situaci na úseku boje proti nealkoholové toxikománii a alkoholis-
mu (1982).

■  Situace v oblasti nealkoholové toxikománie za období roku 1983 a 1. polovině 
1984.

■  Rozbor dosavadní účinnosti boje proti nealkoholové toxikománii a návrhy na 
opatření 1985.

■  Informace o činnosti FKÚ v oblasti boje proti nealkoholové toxikománii za 
uplynulé období.

■  Informace o situaci na úseku nealkoholové toxikománie (1985).
■  Vyhodnocení činnosti a poznatků v boji proti trestné činnosti páchané v souvis-

losti s alkoholismem a jinými toxikomániemi 1982–1984 (1985).
■ Vyhodnocení nealkoholové toxikománie za rok 1986, 1987, 1988, 1989.

 
4. FS VB, kart. 115;

Nealkoholová toxikománie (1. odd. FKÚ)

■  Převedení odpovědnosti za boj s trestnou činností v oblasti nealkoholové toxiko-
mánie z odboru hospodářské kriminality na odbor obecné kriminality (1982).

■  Celostátní porada k nealkoholové toxikománii (1985).
■  Nealkoholová toxikománie – hlásná služba, 2 sv. (1985).
■  Ujednocení evidencí toxikomanů v evidencích VB a Ministerstva zdravotnictví 

(1987).
■  Výroční zpráva o působení Jednotné úmluvy o omamných látkách za rok 1987.
■  Program prověrky nealkoholové toxikománie ve Středoslovenském kraji (1987).
■  Program prověrky nealkoholové toxikománie v rámci MS VB Bratislava (1988).
■  Nealkoholové toxikománie v ozbrojených silách ČSSR (1988).
■  Součinnost bezpečnostních úseků (včetně StB) v boji proti nealkoholové toxiko-

mánii (plnění závěrů 7. kolegia MV ČSSR z 5. září 1989).

5. H 2, inv. j. 245;
Postup orgánů VB při řešení problematiky alkoholismu a jiných toxikománií – 
připomínkové řízení (1973).

6. H 2, inv. j. 368;
Alkoholismus a toxikománie – podklady pro zprávu o plnění přijatých usnesení 
složkou VB (1974).

7. H 4, inv. j. 90;
Materiály z jednání Kolegia MV ČSR ze dne 22. října 1977, 2. rozbor práce útvarů 
VB na úseku boje proti kriminalitě mládeže v souvislosti s plněním úkolů vyplý-
vajících pro MV a VB z usnesení ÚV KSČ z července 1973 o přípravě mladého 
pokolení pro život a práci ve vyspělé socialistické společnosti:
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■  usnesení kolegia,
■  rozbor práce,
■  trestné činy a přečiny spáchané mládeží – všeobecná kriminalita, osoby z řad 

mládeže stíhané a vyšetřované VB pro trestné činy a přečiny – všeobecná kri-
minalita, trestná činnost spáchaná na mládeži, přehled agenturně-operativních 
výdajů, počet agenturních spisů,

■  rozbor stavu toxikománie mládeže,
■  tabulka porovnání trendů na úseku toxikománie mládeže v letech 1974–1976,
■  soubor opatření orgánů činných v trestním řízení na zvýšení účinnosti ochrany 

mládeže před protispolečenskou činností v ČSR,
■  stanovisko ke zprávě o rozboru stavu toxikománie mládeže,
■  stanovisko ke zprávě o výsledku následné prověrky činnosti VB na úseku boje 

proti kriminalitě mládeže. 

8. přír. MV 1183/82, bal. 7;
Návrhy prováděcích předpisů k připravovanému zákonu ČNR o ochraně před 
alkoholismem a jinými toxikomániemi (1980).

9. přír. MV 1261/83, bal. 6;
Rozbor stavu toxikománie mládeže (1977).

10. přír. MV 1648/87, bal. 11;
FMV – MP k odhalování trestné činnosti omamnými prostředky č. 894.

11. přír. MV 1651/87, bal. 4;
Vyhodnocení výsledků kontrolní akce v zabezpečení lékáren a zdravotnických za-
řízení v ČSR proti vloupání a odcizení opiátů a návykových léků (1981).

12. přír. MV 1745/88, bal. 2;
Vloupání do lékárny v Brně, Trnitá ul. (1983).

13. přír. MV 1745/88, bal. 2;
Zpráva o stavu nealkoholové toxikománie do kolegia MV ČSR – říjen 1984.

14. přír. MV 2028/90, bal. 30;
Nealkoholová toxikománie (1984).

15. přír. MV 2028/90, bal. 32;
Podklady pro jednání na MZ ČSR k řešení nealkoholové toxikománie (1984).

16. přír. MV 2028/90, bal. 33;
Nealkoholická toxikománie (1985).
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17. přír. MV 2029/90, bal. 33;
Nealkoholová toxikománie (1985).

18. přír. MV 2029/90, bal. 33;
Vyhodnocení k plnění úkolů v boji proti kriminalitě páchané v souvislosti s alko-
holismem a jinými toxikomániemi (1985).

19. přír. MV 2029/90, bal. 33;
Informace k nealkoholové toxikománii (1985).

20. přír. MV 2041/90, bal. 78;
Prověrka po linii toxikománie (1984).

21. přír. MV 2041/90, bal. 81;
Prověrka po linii toxikománie (1984).

22. přír. MV 2041/90, bal. 87;
Prověrka zabezpečení lékáren – Středočeský kraj (1984).

23. přír. MV 2042/90, bal. 109;
Dokumentace vloupání do lékáren, Brno 1981.

24. přír. MV 2044/90, bal. 118;
Vyhodnocení plnění úkolů v boji proti kriminalitě páchané v souvislosti s alkoho-
lismem a jinými toxikomániemi (1984). 

25. přír. MV 2044/90, bal. 118;
Soubor opatření orgánů činných v trestním řízení na léta 1986–1990 k omezování 
recidivy trestné činnosti. Trestné a jiné protispolečenské činnosti a v boji proti 
alkoholismu a jiným toxikomániím (1986).

26. přír. MV 2052/90, bal. 194;
Informace o přípravě putovní výstavy zaměřené k boji proti alkoholismu a neal-
koholové toxikománii (1985).

27. přír. MV 2211/92, bal. 39;
Svazek – výstava k boji proti alkoholismu a nealkoholové toxikománii a nealko-
holové toxikománii dětí a mládeže.

28. přír. MV 2211/92, bal. 40;
Tři knihy návštěv výstavy k boji proti alkoholismu a nealkoholové toxikománii 
a nealkoholové toxikománii dětí a mládeže.
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29. přír. MV 2211/92, bal. 42;
Politicko-organizační zabezpečení putovní výstavy zaměřené k boji proti alkoho-
lismu a nealkoholové toxikománii – porada vedení (1986).

30. přír. MV 2211/92, bal. 42;
Dokladace – vyhodnocení V. setkání – stručné vyhodnocení průběhu výstavy 
proti alkoholismu a nealkoholové toxikománii (1986).

31. přír. MV 2214/92, bal. 68;
Prověrka plnění opatření k zamezování trestné a jiné protispolečenské činnosti 
mládeže a na úseku toxikomanů (1985).

32. přír. MV 2632–2653/95, bal. 156;
Návrh dohody o zřízení mezirezortního koordinačního úřadu pro narkotika (1991).

33. přír. MV 3514/01, bal. 35;
Nealkoholová toxikomanie, zneužívání léku alnagon a pervitin (1984).

34. přír.  INSPEKCE 1747/88, bal. 7;
Vloupání do lékárny, Brno (1981).

35. přír. SV VB 1097/80, bal. 8;
Podklady ke zpracování zprávy o zkušenostech VB s léčením nealkoholových to-
xikománií (1977).

36. přír. SV VB 1098/80, bal. 8;
Návrh sbírky pokynů HV VB ČSR – zásady součinnosti služeb VB v boji proti 
zneužívání a rozšiřování omamných prostředků (1974).

37. přír. SV VB 1189/82, bal. 2;
Komplexní vyhodnocení trestné činnosti v problematice omamných prostředků 
za rok 1974. 

38. přír. SV VB 1256/83, bal. 1;
Materiál pro operativní poradu náčelníka Správy kriminální služby MV ČSR 
(1976).

39. přír. SV VB 1256/83, bal. 1;
Komplexní vyhodnocení nealkoholové toxikománie za rok 1975.

40. přír. SV VB 1256/83, bal. 1;
Trestná činnost v oblasti omamných prostředků – podklady (1976).
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41. přír. SV VB 1256/83, bal. 2;
Trestná činnost v problematice nealkoholové toxikománie – vyhodnocení  
(1976).

42. přír. SV VB 1256/83, bal. 2;
Materiál pro operativní poradu náčelníka Správy kriminální služby MV ČSR (1976).

43. přír. SV VB 1298/81, bal. 1;
Komplexní vyhodnocení trestné činnosti v oblasti omamných prostředků za rok 
1973.

44. přír. SV VB 1298/81, bal. 1;
Materiál pro kolegium MV ČSR – ochrana mládeže, toxikománie.

45. přír. SV VB 1324/84, bal. 3;
Vyhodnocení nealkoholové toxikománie za rok 1977.

46. přír. SV VB 1324/84, bal. 4;
Toxikománie – rozbor 1978.

47. přír. SV. VB 1324/84, bal. 5;
Toxikománie – rozbor 1979.

 
48. přír. SV VB 1324/84, bal. 5;

Toxikománie – realizace 1980.

49. přír. SV VB 1493/85, bal. 4;
Výklad spisu „Zásady k jednotnému postupu boje proti nealkoholové toxikomá-
nii“ (1979).

50. přír. SV VB 1493/85, bal. 6;
Vyhodnocení nealkoholové toxikománie (1981).

51. přír. SV VB 1655/87, bal. 2;
Informace o stavu rozpracování skupiny závadové mládeže inhalující čikuli (1979).

52. přír. SV VB 1750/88, bal. 2;
Podklady pro vyhodnocení situace nealkoholové toxikománie (1982).

53. přír. SV VB 1898/89, bal. 2;
Vyhodnocení nealkoholové toxikománie v ČSR za 1. pololetí 1983.
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54. přír. SV VB 1898/89, bal. 2;
Vyhodnocení nealkoholové toxikománie v ČSR za rok 1983.

55. přír. SV VB 1898/89, bal. 5;
Trestná činnost v nealkoholové toxikománii (1984).

56. přír. Praha 1264/83, bal. 3;
Návrh zásad zákona České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými 
toxikomániemi (1975).

57. přír. Praha 1264/83, bal. 11;
Připomínky k vládnímu návrhu zákona ČNR o ochraně před alkoholismem a jiný-
mi toxikomániemi (1977).

58. přír. Praha 1488/84, bal. 208;
Zpráva o stavu v oblasti boje proti nealkoholové toxikománii (1979).

59. přír. Praha, č. 1488/84, bal. 233;
Opatření k postihu toxikomanů (1978).

60. přír. Praha 1689/87, bal. 38;
Vloupání do lékárny v Brně, Trnitá ul. (1981).

61. přír. Praha 1689/87, bal. 39;
Řešení trestní činnosti související s nedovolenou výrobou, držením a zneužívá-
ním omamných a návykových prostředků na území Prahy (1981).

62. přír. Praha 1689/87, bal. 39;
Vyhodnocení nealkoholové toxikománie za II. pololetí 1980.

63. přír. Praha 1689/87, bal. 39;
Vyhodnocení nealkoholové toxikománie za II. pololetí 1981.

64. přír. Praha 1711/88, bal. 1;
Krádeže vloupáním do lékáren a dalších zdrav. zařízení – opatření SPS SNB č. 2/82.

65. přír. Praha 1712/88, bal. 184;
Zpráva o trestné činnosti v oblasti nealkoholové toxikománie za II. pololetí 1982.

66. přír. Praha 1860–1883/89, bal. 40;
Zpráva na štáb N OS SNB Praha 1 v oblasti kriminality mládeže a kriminality 
páchané na mládeži, oblast toxikománie, dohoda SSM (1983).
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67. přír. Praha 1860–1883/89, bal. 75;
Vyhodnocení preventivně bezpečnostní akce TOXI  (1983).

68. přír. Praha 1860–1883/89, bal. 193;
Nealkoholová toxikománie – opatření z porady (1981).

69. přír. Praha 1860–1883/89, bal. 243;
Opatření OS SNB Kolín v boji proti alkoholismu a jiným toxikomániím v letech 
1982–1985 v souladu s prováděcími plány OS SNB (1983).

70. přír. Praha 2835/96, bal. 20;
Kriminalita mládeže a toxikománie v hl. m. Praze v roce 1989.

71. přír. Praha 3347/2000, bal. 5;
ČVS: OVV-130/89 k § 187/a, § 188 trestního zákona.

72. J 1-1, inv. j. 93;
Bezpečnostní akce mládež (alkoholismus a narkomanie), metodické pokyny, plán 
přípravy a provedení akce, přehled o výsledcích akce (1975).

73. J 6, inv. j. 47;
Prověrka kriminálně závadových osob a osob užívající narkotika (1978).

74. J 7, inv. j. 70;
Situace na úseku zbraní, střeliva a toxických látek (1959–1960).

75. J 7, inv. j. 100;
Situace na úseku závadové mládeže, boj proti alkoholismu a toxikománii, ohrožo-
vání mravní výchovy mládeže (1977–1978).

76. J 7, inv. j. 100;
Činnost O VB při plnění úloh v boji proti alkoholismu a toxikománii (1977–1978).

77. J 7, inv. j. 100;
Situace na úseku práce se závadovou mládeží, boj proti alkoholové a jiné toxiko-
mánii, ohrožování mravní výchovy mládeže, trestné činy proti lidské důstojnosti 
a podávání alkoholických nápojů (1977–1978).

78. přír. České Budějovice 1848/88; bal. 9129;
Nealkoholová toxikománie za rok 1981.

79. přír. České Budějovice 1848/88; bal. 9129;
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Zpráva o nealkoholové toxikománii za I. a II. pololetí 1982.

80. přír. České Budějovice 1914–1935/89, bal. 9363;
Zpráva o nealkoholové toxikománii v Jihočeském kraji za I. a II. pololetí 1983.

81. přír. České Budějovice 1914–1935/89, bal. 9415;
Soubor opatření v boji proti alkoholismu a jiným toxikomániím 1982–1985.

82. K 1-1, inv. j. 327;
Zápisy z mezirezortních porad krajských orgánů činných v trestním řízení – vý-
kon protialkoholického a ochranného léčení toxikománie v roce 1979.

83. K 2-1, inv. j. 61;
Opatření k řešení problematiky alkoholismu a toxikománie vyplývající pro VB 
z usnesení vlády ČSR č. 125/1973 (1975).

84. K 3, inv. j. 65;
Usnesení vlády ČSR č. 125/1973 k postupu při řešení problematiky alkoholismu 
a toxikománie.

85. K 10, inv j. 89;
Rozkrádání národního majetku (morfi um) (1954).

86. K 10, inv. j. 159;
Pokus o sebevraždu (čikuli) (1964).

87. K 10, inv. j. 203;
Pokus o sebevraždu (čikuli) (1964).

88. přír. Plzeň 1766/88, bal. 45;
Stav boje proti nealkoholové toxikománii (1986). 

89. přír. Plzeň 2119/91, bal. 102;
Komplexní vyhodnocení situace v oblasti nealkoholové toxikománie v okr. Plzeň-
město za rok 1985 – hlášení.

90. přír. Plzeň 2124/91, bal. 123;
Vyhodnocení souboru opatření na úseku nealkoholové toxikománie (1983). 

91. přír. Plzeň 2488/94, bal. 33;
Protokol o předání písemností na úseku nealkoholové toxikománie Dlouhý  – Topič  
(1987).
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92. přír. Plzeň 2717/95, bal. 29;
Komplexní vyhodnocení situace v problematice nealkoholové toxikománie 
v okrese Plzeň-město za rok 1990.

93. přír. Plzeň 2719/95, bal. 64;
Soubor opatření v boji proti alkoholismu a jiným toxikomániím v létech 1986 až 
1990.

94. přír. Plzeň 2723/95, bal. 121;
Vyhodnocení souboru opatření orgánů činných v trestním řízení v boji proti al-
koholismu a jiným toxikomániím na období do roku 1990 (1988).

95. přír. Plzeň 2723/95, bal. 121;
Vyhodnocení nealkoholové toxikománie za rok 1988.

96. přír. Plzeň 2887/96, bal. 1;
SP KS SNB Plzeň 26/82 „Pokyn ke stavu postihu trestné činnosti proti bezpečnosti  
silničního provozu v ČSSR páchané pod vlivem alkoholu a jiných omamných lá-
tek“ (1982).

97. přír. Plzeň 2896/96, bal. 10;
Porada pracovníků OK po linii kriminality mládeže a nealkoholové toxikománie 
v Plzni dne 21. dubna 1988.

98. přír. Plzeň 2896/96, bal. 10;
Zpráva o úrovni boje s kriminalitou mládeže a TČ páchanou na mládeži. Realiza-
ce „Souboru opatření k mládeži a toxikománii“ na léta 1986–1990.

99. přír. Plzeň 2896/96, bal. 10;
Porada pracovníků OK zařazených na problematice kriminality mládeže a TČ 
páchané na mládeži a na problematice nealkoholové toxikománie v Plzni dne 
25. dubna 1989.

100. přír. Plzeň 2896/96, bal. 10;
Zpráva o stavu kriminality mládeže a nealkoholové toxikománie roku 1989.

101. přír. Plzeň 2904/96, bal. 72;
Vyhodnocení nealkoholové toxikománie (1989).

102. přír. Plzeň 2904/96, bal. 72;
Vyhodnocení nealkoholové toxikománie za rok 1990.
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103. přír. Plzeň 3169/99, bal. 7;
Vyhodnocení nealkoholové toxikománie (1989).

104. přír. Plzeň 3169/99, bal. 7;
Vyhodnocení alkoholové a nealkoholové toxikománie v okr. Domažlice za obdo-
bí od 1. ledna 1989 do 31. prosince 1989.

105. přír. Plzeň 3177/99;
ČVS: VV-77/85 OÚV Rokycany, Trestný čin nedovolené výroby a držení omam-
ných prostředků a jedů dle § 187/1 tr. zák.

106. přír. Plzeň 3177/99;
ČVS: VV-31/85 OÚV Rokycany, Trestný čin nedovolená výroba a držení omam-
ných prostředků a jedů dle § 187/1 tr. zák.

107. přír. Plzeň 3360–3378/00, bal. 239;
Komplexní vyhodnocení situace v oblasti nealkoholové toxikománie v okrese 
Plzeň-město za rok 1989.

108. přír. Plzeň 3378/00, bal. 263;
Směrnice pro činnost OS – vyhl. sign. LÉKÁRNA  (1991).

109. L 1-1, inv. j. 12; 
Zasedání štábu KS MV a KS SNB Ústí nad Labem – zápisy z porad – trestná čin-
nost mládeže, alkoholismus, toxikománie, soustřeďování skupin závadové mláde-
že, opatření ke zvyšování a zabezpečování ochrany mládeže před protispolečen-
skou činností a omezování kriminální recidivy (1979).

110. L 1-1, inv. j. 218;
Materiály předkládané k jednání komise pro brannou, bezpečnostní a právní po-
litiku strany Severočeského krajského výboru KSČ v Ústí nad Labem – výsledky 
boje proti alkoholismu a toxikománii v kraji (1980).

111. L 2-1, inv. j. 137; 
Zápisy z operativních porad náčelníka S VB – výsledky dosažené v plnění úko-
lů vyplývajících pro VB na úseku práce a boje proti alkoholismu a toxikománii 
(1978).

112. L 2-1, inv. j. 137; 
Zápisy z operativních porad náčelníka S VB – výsledky dosažené v plnění úko-
lů vyplývajících pro VB na úseku práce a boje proti nealkoholové toxikománii 
a alko holismu (1979).
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113. L 2-1, inv. j. 137;
Zápisy z operativních porad náčelníka S VB – zpráva o výsledcích v plnění úkolů 
vyplývajících pro VB na úseku boje proti nealkoholové toxikománii (1980).

114. L 2-1, inv. j. 137;
Zápisy z operativních porad náčelníka S VB – výsledky plnění opatření na úseku 
nealkoholové toxikománie mezi mládeží ve věku od 15 do 25 let (1980).

115. L 2-4, inv. j. 10;
Vyhodnocení situace v oblasti nealkoholové toxikománie v Severočeském kraji 
za rok1979.

116. L 2-4, inv. j. 20;
Situace po linii toxikománie v Severočeském kraji roku 1980.

117. L 3, inv. j. 121;
Zasedání operativních porad náčelníka OS SNB – zápisy z jednání – zpráva 
k problematice nealkoholové toxikománie v okrese (1980).

118. L 4, inv. j. 81;
Zasedání štábu náčelníka okresní správy SNB v období let 1978–1980; zprávy 
předkládané k jednání: rozbor trestné činnosti mládeže (závadová, volně žijící, 
cikánská mládež), toxikománie a preventivně výchovná činnost za rok 1978. 

119. L 4, inv. j. 83;
Materiály k mezinárodní poradě orgánů činných v trestním řízení v okrese: opat-
ření ke zvýšení účinnosti boje proti alkoholismu a toxikománii (1979).

120. L 5, inv. j. 28;
Zasedání operativních porad náčelníka O VB a OS SNB vyplývající pro odbor 
VB; zprávy předkládané k jednání: komplexní zhodnocení plnění úkolů vyplýva-
jících z metodické pomoci v boji proti nealkoholové toxikománii (1977–1980).

121. L 7, inv. j. 97;
Závěry z operativních porad náčelníka OS SNB v letech 1974–1979; zprávy před-
kládané k jednání: výsledky dosažené v plnění úkolů vyplývajících pro odbor VB 
OS SNB na úseku boje proti alkoholismu a toxikománii (1979).

122. L 9, inv. j. 64, ;
Materiály z pracovních porad náčelníka odboru VB v letech 1979–1980; zprávy 
předkládané k jednání: výsledky plnění úkolů v boji proti nealkoholové toxiko-
mánii (1979).
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123. L 10, inv. j. 122;
Zasedání štábu náčelníka OS SNB Most za období let 1978–1980; zprávy před-
kládané k jednání: vyhodnocení činnosti příslušníků SNB na úseku boje proti 
alkoholismu a toxikománie za 1. čtvrtletí 1978.

124. L 10, inv. j. 125;
Výsledky dosažené v plnění úkolů vyplývajících pro příslušníky VB na úseku boje 
proti alkoholismu a toxikománii za období 1. ledna – 31. prosince 1978 (1979).

125. přír. Ústí nad Labem, č. 1786/88, bal. 38;
Realizované případy držení omamných prostředků v roce 1980.

126. přír. Ústí nad Labem, č. 1786/88, bal. 39;
Vyhodnocení toxikománie 1981.

127. přír. Ústí nad Labem, č. 1786/88, bal. 40;
Vývoj nealkoholové toxikománie za rok 1981 (1982).

128. přír. Ústí nad Labem, č. 1786/88, bal. 40;
Vyhodnocení nealkoholové toxikománie (1982).

129. přír. Ústí nad Labem, č. 1791/88, bal. 149;
Komplexní vyhodnocení trestné činnosti po linii nealkoholové toxikománie 
(1982).

130. přír. Ústí nad Labem, č. 1796/88, bal. 215;
Zpráva o nealkoholové toxikománii za rok 1981.

131. přír. Ústí nad Labem 2126/91, bal. 2;
Realizace skupiny toxikomanů na OS SNB Chomutov (1985).

132. přír. Ústí nad Labem 2410/94, bal. 6;
VV-18/20-81, Hnutí Underground tisklo ilegální časopis, přechovávání omam-
ných prostředků.

133. přír. Ústí nad Labem 2439/94, bal. 4;
Hlášení k nealkoholové toxikománii – linie 15 (1985).

134. přír. Ústí nad Labem 2439/94, bal. 9;
Vyhodnocení situace v problematice nealkoholové toxikománie v kraji v roce 
1986.
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135. přír. Ústí nad Labem 2439/94, bal. 9;
Organizace práce po linii nealkoholové toxikománie v rámci S VB (1987).

136. přír. Ústí nad Labem 2583/94, bal. 14;
Vyhodnocení problematiky nealkoholové toxikománie v Severočeském kraji za 
rok 1988.

137. přír. Ústí nad Labem 2585/94, bal. 16;
Zápis z mimořádné porady k problematice mládeže a nealkoholové toxikománie 
(1988).

138. přír. Ústí nad Labem 2587/94, bal. 31;
Soubor opatření v boji proti alkoholismu a jiným toxickým látkám (1984).

139. přír. Ústí nad Labem 2762/95, bal. 29;
ČVS: VV-60/83, tr. č. nedovolené výroby a držení omamných prostředků a jedů; 
ohrožování mravní výchovy mládeže; pokus o ublížení na zdraví; výtržnictví 
a příživnictví. Bez povolení vyráběli a přechovávali omamné prostředky a jedy, 
sváděli osoby ml. 18 let k nemravnému životu, pokusili se jiným způsobit těžkou 
újmu na zdraví a další trestná činnost.

140. přír. Ústí nad Labem 2819/96, bal. 15;
Vyhodnocení problematiky nealkoholové toxikománie v Severočeském kraji za 
rok 1989 – zaslání.

141. přír. Ústí nad Labem 2859/96, bal. 52;
ČVS: VV-19/85; náhlé úmrtí – nalezeni v malém srubu v Jizerských horách po 
předchozí intoxikaci toluenu.

142. přír. Ústí nad Labem 2860/96, bal. 64;
ČVS: VV-2/10-85, § 219 tr. zák. – tr. čin vraždy, § 187/1 tr. zák. – tr. čin nedo-
volená výroba a držení omamných prostředků a jedů. Úmyslně usmrtil bodnu-
tím dýky do hrudníku svého kamaráda o od roku 1981– 1985 si vyráběl extrakt 
z léků alnagon, který si aplikoval do žil.

143. přír. Ústí nad Labem 2860/96, bal. 65;
ČVS: VV-4/10-85 (5 svazků).
Pachatelé vnikali do chemických laboratoří, kde odcizovali chemikálie k výro-
bě narkotik – pervitin, dále elektroniku. Dopouštěli se trestných činů loupeží 
v různých bytech za použití násilí na poškozených, dopouštěli se trestných činů 
krádeží v nákupních střediscích, kde odcizovali potravinářské zboží.
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144. přír. Ústí nad Labem 2943/96, bal. 202;
Vyhodnocení problematiky nealkoholové toxikománie v Severočeském kraji za 
rok 1990.

145. přír. Ústí nad Labem 3062/97, bal. 89;
ČVS: VV-61/86, §§ 187/1, 202/1 tr. zák. – tr. činy nedovolená výroba a držení 
omamných prostředků a jedů, výtržnictví. Z léků vyráběli kodeinový vodný roz-
tok, dále pervitin, které si pak nitrožilně aplikovali, dále obv. na taneční zábavě 
slovně a fyzicky napadli hosty.

146. přír. Ústí nad Labem 3067/97, bal. 127;
ČVS: OVV-6/86, § 187/1, 202/1 tr. zák. – tr. čin nedovolená výroba a držení 
omamných prostředků a jedů. 
V opakovaných případech vyráběl z léku analogon omamný prostředek a poté si 
jej aplikoval do žil.

147. přír. Ústí nad Labem 3071/97, bal. 164;
ČVS: VV-64/86 (3 svazky), § 187/1, § 266/1, § 8/1 k § 187/1, 2c, § 134/1, § 197a, § 
188, § 132/1a, § 185/1b tr. z., § 10, § 7c zák. č. 150/69 Sb. – tr. činy nedovolená vý-
roba a držení omamných prostředků a jedů, maření způsobilosti k službě, pokus 
k tr. č. nedovolená výroba a držení omamných prostředků a jedů, podílnictví ke 
škodě majetku v soc. vlastnictví, násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci, 
rozkrádání majetku v soc. vlastnictví, nedovolené ozbrojování; přečiny – příživ-
nictví, maření výkonu úředního rozhodnutí.
Vyráběli a dále distribuovali omamné prostředky metylmorfi n a metamfetamin, 
tyto omamné prostředky si aplikovali. V důsledku aplikování nebyli obv. způso-
bilí k základní službě, převedli na sebe věci pocházející z rozkrádání majetku.
Obv. vyhrožoval jinému zabitím, kradl suroviny a chemické sklo pro výrobu 
omamných látek, přechovával bez povolení vojenskou pušku.
Obv., byť částečně, si obstarávali prostředky k obživě prodejem omamných lá-
tek, obv. neplnili podmínky ochranného léčení, ze začátku se pokoušeli vyrábět 
omamné prostředky.

148. přír. Ústí nad Labem 3056/97, bal. 270;
Zpráva o situaci v Severočeském kraji na úseku nealkoholové toxikománie za rok 
1991.

149. přír. Ústí nad Labem 3216/99, bal. 38;
ČVS: VV-61/87, § 187/1 tr. z. – nedovolená výroba a držení omamných prostřed-
ků a jedů. Ve svém bydlišti vyráběl omamnou látku kodein, kterou si pomocí 
injekční stříkačky aplikoval do těla.
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150. přír. Ústí nad Labem 3220/99, bal. 72;
ČVS: VV-716/87, § 176/1 tr. z. padělání a pozměňování veřejné listiny, § 138  
tr. z. pletichy proti sociálnímu zabezpečení a nemocenskému pojištění, § 132/1c 
tr. z. rozkrádání majetku v soc. vlastnictví, § 132/1a tr. z. rozkrádání majetku 
v soc. vlastnictví, § 8/1 k § 132/1a tr. z. pokus o rozkrádání majetku v soc. vlast-
nictví, § 136/1a poškozování majetku v soc. vlastnictví, § 187/1 tr. z. nedovolená 
výroba a držení omamných prostředků a jedů, § 203 tr. z. příživnictví, § 9/3a zák.  
č. 150/69 Sb. Přečin proti soc. soužití, § 3/1d zák. č. 150/69 Sb., přečin proti ma-
jetku v soc. a osobním vlastnictví, § 7c zák. č. 150/69 Sb., přečin maření výkonu 
úředního rozhodnutí. 
Pozměnil si údaj na potvrzení o pracovní neschopnosti tak, že datum nástupu do 
zaměstnání si přepsal o 10 dnů. Úmyslně si způsobil popáleninu ruky, aby si tak 
omluvil absence v zaměstnání, kam nedocházel. Prostředky k obživě si opatřoval 
nekalým způsobem, neplnil podmínky ochranného dohledu a nepodroboval se 
protitoxikomanickému léčení, protože se nedostavoval na pravidelné kontroly 
do poradny a řádně se nehlásil na příslušné součásti VB. Dále při jedné z návštěv 
závodní lékařky odcizil 25 ks lékařských předpisů s předtištěným razítkem, ty si 
vypisoval a v lékárnách si vyzvedával léky triphenidyl a bromadryl F. 
Úmyslně si způsobil zranění ruky kyselinou sírovou s následnou pracovní ne-
schopností a bylo mu neoprávněně vyplaceno 2026 Kč. Dále se vloupal do zdra-
votního střediska Hvězda v Teplicích a zde odcizil zdravotnický materiál a léky.
Oba společně se vloupali do zdravotního střediska v Unčíně, kde odcizili razít-
ka, do prodejny Jednota v Teplicích. Zde odcizili různé zboží a peníze. Také se 
pokusili vloupat do lékárny v Teplicích, byli vyplašeni hlídkou VB, proto z místa 
utekli. Společně vyráběli omamné látky, které si nitrožilně aplikovali.

151. přír. Ústí nad Labem 3220/99, bal. 73;
ČVS: VV: 629/86, § 187/1 tr. z. nedovolená výroba a držení omamných prostřed-
ků a jedů, § 213/1 tr. z. zanedbání povinné výživy, § 8/1 k § 222/1 tr. z. pokus 
ublížení na zdraví, § 203 tr. z. příživnictví, § 7c zák. č. 150/69 Sb.
Přečin maření výkonu úředního rozhodnutí.
Obviněná zneužívala látku pervitin, kterou získala od neznámých osob v Praze 
a aplikovala si ji do těla. Ve třech případech provedla aplikaci látky poškozené 
ženě nesterilní stříkačkou, čímž jí mohla způsobit těžkou újmu na zdraví.
Obviněná nikde nepracovala, nechala se vydržovat matkou a po dobu 5ti měsíců 
se řádně nestarala o svou nezletilou dceru a nepřispívala na její výživu. Také ne-
plnila podmínky nařízené ochranné protitoxikomanické léčby, nedostavila se do 
ústavu a nereagovala ani na ambulantní léčení.

152. přír. Ústí nad Labem 3478/01, bal. 23;
ČVS: VV-242/88, § 187/1 tr. z. nedovolená výroba a držení omamných prostřed-
ků a jedů. Vyráběli a aplikovali si drogu pervitin.
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153. přír. Ústí nad Labem 3478/88, bal. 27;
ČVS: VV-140/89, § 187/1, § 203 tr. z. nedovolená výroba a držení omamných 
prostředků a jedů, příživnictví.
Vyráběli a vpichovali si do žil drogu pervitin a obviněná nikde nepracovala.

154. přír. Ústí nad Labem 3781/02, bal. 28;
ČVS: VV-191/90, § 247/1, 3 tr. z. – krádež, § 10/1b), c) k § 247/2 tr. z. – návod 
k pomoci tr. činu krádeže, § 10/1b), c) k § 247/1, 3, 4c) tr. z. návod k pomoci tr. 
činu krádeže, § 231/1 tr. z. – omezování osobní svobody, § 251/1a) tr. z. – podíl-
nictví, § 187/1 tr. z. – nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních 
látek a jedů.
Obv. od počátku roku 1991 do března 1991 vyráběli v bytě omamnou látku pervi-
tin laboratorním způsobem a tuto látku si poté aplikovali do žil po celém těle.

155. ČVS: VV-1018/91, bal. 33;
§ 247/1, 3, 4c) tr. z. – krádež, § 187/1 tr. z. – nedovolená výroba a držení omam-
ných a psychotropních látek a jedů.
Od měsíce ledna 1990 do 29. září 1990 na různých místech v Teplicích užíval 
omamnou látku pervitin, kterou nakupoval od náhodných toxikomanů; tuto si 
injekčně aplikoval do těla, a to nejméně třikrát týdně a před aplikací omamnou 
látku uchovával u sebe.

156. přír. Ústí nad Labem 3962/03, bal. 19;
ČVS: VV-500/91, § 247/1b tr. z. – krádež, § 187/1 tr. z. nedovolená výroba a dr-
žení omamných a psychotropních látek a jedů, § 247/1, 2 tr. zákona – krádež, 
§ 249/1 tr. z. – neoprávněné užívání cizí věci.
Obvinění se vloupali do ordinace závodního lékaře podniku Rudolfova Huť, kde 
odcizili razítka závodního lékaře a prázdné recepty. Obviněný od roku 1989 vy-
ráběl z léků solutan omamnou látku pervitin, kterou si sám aplikoval injekcemi 
do žil, a tuto dával i druhému obviněnému.

157. M 5-2, inv. j. 7;
Celostátní bezpečnostní akce MLÁDEŽ , ALKOHOL , TOXI  na okrese Jičín 
(1982).

158. N 1-10, inv. j. 149;
Výsledky boje proti alkoholismu, toxikománii a nikotinismu, ochrana mládeže 
před kriminalitou – zpráva (1974).

159. přír. Brno 1687/87, bal. 1;
Řešení problematiky alkoholismu a jiných toxikománií (1981).
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160. přír. Brno 1811/88, bal. 5;
Vloupání do polikliniky Brno, Trnitá ul. + dokumentace (1982).

161. přír. Brno 1291–1295/83, bal. 4;
Metodický pokyn k odhalování trestné činnosti s omamnými prostředky, FS VB 
Praha 1973.

162. přír. Brno 2244–2253/92, bal. 6;
Zpráva o výsledku kontroly práce po problematice nealkoholové toxikománie 
provedené ve dnech 22.–25. 4. 1986 na SVB KS SNB Brno a OS SNB Znojmo.

163. přír. Brno 2372–2390/93, bal. 51;
Protokol prověrky plnění úkolů vyplývající z dlouhodobého plánu budování 
operativních prostředků na rok 1986–1990 v problematikách kriminality mláde-
že, trestné činnosti páchané na mládeži a toxikománie (1988).

164. přír. Brno 2778–2793/96, bal. 6;
Dokladace případu TRNITÁ  (1983).

165. O 2-4, inv. j. 40;
Zpráva na úseku boje s trestnou činností související s nedovolenou výrobou 
omamných prostředků (1975).

166. O 2-4, inv. j. 46;
Trestná činnost v oblasti nealkoholové toxikománie – vyhodnocení (1975).

167. O 2-4, inv. j. 84;
Trestná činnost v oblasti nealkoholové toxikománie v kraji (1978).

168. O 2-4, inv. j. 93;
Prověrka 2. odd. OHK S VB Ostrava – zpráva o devizové trestné činnosti, nedo-
voleném podnikání, spekulacím a nealkoholové toxikománii (1978).

169. O 4-3, inv. j. 23;
Situace na úseku nealkoholové toxikománie a boji proti ní (1983).

170. O 6-6, inv. j. 5;
Trestná činnost v oblasti nealkoholové toxikománie (1983).

171. O 6-7, inv. j. 6;
Trestná činnost v oblasti nealkoholové toxikománie (1983).
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172. O 7-3, inv. j. 1;
Boj proti toxikománii (1983).

173. O 9-6, inv. j. 5;
Trestná činnost v oblasti nealkoholové toxikománie (1981).

174. O 9-6, inv. j. 7;
Tranzit omamných látek (1981–1983).

175. O 12-3, inv. j. 32;
Situace na úseku nealkoholové toxikománie v okrese (1982–1983).

176. O 12-6, inv. j. 2;
Situace na úseku nealkoholové toxikománie v okrese (1982–1983).

177. přír. Ostrava 1559/91, bal. 57;
Soubor opatření orgánů činných v trestním řízení v boji proti alkoholismu a ji-
ným toxikomániím.

178. přír. Ostrava 1559/91, bal. 57;
Trestná činnost v oblasti nealkoholové toxikománie – vyhodnocení.

179. přír. Ostrava 1962/91, bal. 123;
Boj proti alkoholismu a jiným toxikomániím.

180. přír. Ostrava 1962/91, bal. 132;
Zpráva o plnění úkolů na úseku boje proti alkoholismu a jiným toxikomániím.

181. přír. Ostrava 1962/91, bal. 132;
Vyhodnocení nealkoholové toxikománie – dvakrát.

182. přír. Ostrava 1962/91, bal. 213;
Trestná činnost pod vlivem alkoholismu a jiné toxikománie.

183. přír. Ostrava 1962/91, bal. 244;
Podání zprávy k souboru opatření orgánů činných v trestním řízení v boji proti 
alkoholismu a jiným toxikomániím – dvakrát.

184. přír. Ostrava 2206/92, bal. 223;
Christek  – otrava léky a alkoholem.

Zapletal.indd   399Zapletal.indd   399 6/15/09   1:44:51 PM6/15/09   1:44:51 PM



400 FONDY A MATERIÁLY›

185. přír. Ostrava 2353/93, bal. 17;
Vyhodnocení nealkoholové toxikománie v ČSSR za rok 1986.

186. přír. Ostrava 2353/93, bal. 321;
Vyhodnocení nealkoholové toxikománie v ČSSR za rok 1987.

187. přír. Ostrava 3092/98, bal. 140;
Zpráva k trestné činnosti páchané na mládeži – nealkoholová toxikománie.

188. přír. Ostrava 1948–1974/91, bal. 31;
Plnění úkolů v boji proti alkoholismu a jiným toxikomániím.

189. přír. Ostrava 1948–1974/91, bal. 31;
Komplexní vyhodnocení na úseku nealkoholové toxikománie.

190. přír. Ostrava 1948–1974/91, bal. 40;
Zpráva o nealkoholové toxikománii.

191. přír. Ostrava 3092/98, bal. 140;
Zpráva k trestné činnosti páchané na mládeži – nealkoholová toxikománie.

192. Rozkazy a nařízení A 4-4, inv. j. 35;
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a vnitra o omamných látkách (1960).
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Signatury fondů a jejich přírůstků

Fondy
A 2/8 Sekretariát FMV, VIII. díl
A 32  Sekretariát náměstků ministra vnitra ČSSR

 (genmjr. JUDr. Ján Pješčak , DrSc. a genmjr. Pavol Vaňo )
FS VB Federální správa Veřejné bezpečnosti
H 2 Hlavní velitelství Veřejné bezpečnosti
H 4 Kolegium ministra vnitra ČSR
J 1-1 KS SNB České Budějovice – vnitřní odbor
J 6 OS SNB Pelhřimov
J 7 OS SNB Písek
K 1-1 KS SNB Plzeň – vnitřní odbor
K 2-1 KS SNB Plzeň, S VB – vnitřní oddělení
K 3 MS SNB Plzeň
K 10 OS SNB Rokycany
L 1-1 KS SNB Plzeň – vnitřní odbor
L 2-1 KS SNB Plzeň, S VB – vnitřní oddělení
L 2-4 KS SNB Plzeň, S VB – odbor hospodářské kriminality
L 3 OS SNB Česká Lípa
L 4 OS SNB Děčín
L 5 OS SNB Chomutov
L 7 OS SNB Liberec
L 9 OS SNB Louny
L 10 OS SNB Most
M 5-2 OS SNB Jičín – odbor VB
N 1-10 KS SNB Brno, S VB – vnitřní oddělení
O 2-4 KS SNB Ostrava, S VB – odbor hospodářské kriminality
O 4-3 OS SNB Bruntál, odbor VB – sekretariát náčelníka
O 6-6 OS SNB Karviná, odbor VB – oddělení obecné kriminality
O 6-7 OS SNB Karviná, odbor VB – oddělení hospodářské kriminality
O 7-3 OS SNB Nový Jičín, odbor VB – sekretariát náčelníka
O 9-6 OS SNB Opava, odbor VB – oddělení hospodářské kriminality
O 12-3 OS SNB Vsetín, odbor VB – sekretariát náčelníka
O 12-6 OS SNB Vsetín, odbor VB – oddělení hospodářské kriminality
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Přírůstky fondů
Rozkazy a nařízení  A 4-4 Ministerstvo vnitra, vyhlášky
přír. MV přírůstky fondů Ministerstva vnitra
přír. SV VB  přírůstky fondu Správy vyšetřování Veřejné bezpečnosti 

a kriminální služby
přír. Inspekce  přírůstky fondu Inspekce ministra vnitra ČSR
přír. Praha  přírůstky fondů Správy SNB hl. m. Prahy a Středočeského 

kraje
přír. České Budějovice přírůstky fondů KS SNB České Budějovice
přír. Plzeň přírůstky fondů KS SNB Plzeň
přír. Ústí nad Labem přírůstky fondů KS SNB Ústí nad Labem
přír. Brno přírůstky fondů KS SNB Brno
přír. Ostrava přírůstky fondů KS SNB OstravaSeznam zkratek
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