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Zahraniční služební cesta řešitelů projektu CH-038 RELIEF do USA 
 
Pro účely dalšího rozvoje projektu se ve dnech 11.5.-16.5.2015 uskutečnila zahraniční služební 
cesta do sídla DEA, Washington D.C., Virginia, USA. 
 
USA jsou dle statistik UNODC zemí, která má nejen v kontinentálním, ale i celosvětovém 
měřítku, jeden z nejvyšších počtů záchytu drog vůbec. Dalším z důležitých faktorů, který 
podmínil zahraniční služební cestu do USA, byl zájem americké strany o prezentaci projektu 
přímo v USA a rovněž význam jaký USA mají v globálním měřítku. 
 
Delegace Policie ČR byla nejprve dne 12.5.2015 přijata v Dullesu v sídle Special Testing and 
Research Laboratory (STRL), kde proběhlo jednání s ředitelem forenzní laboratoře, na kterém 
byla představena činnost jejich úřadu, s důrazem na forenzní zpravodajskou analýzu 
zachycených drog. Tato oblast dosud není v ČR systémově uchopena a americké řešení by 
mohlo být vhodnou inspirací. Do této kategorie spadá rovněž databázové řešení metody 
RELIEF, které v rámci prezentace projektu americkou stranu velmi zaujalo. Následovala 
exkurze po forenzních pracovištích STRL. Závěrem jednání ředitel STRL vyjádřil připravenost 
americké strany se do projektu připojit a rovněž se účastnit závěrečné konference projektu 
RELIEF v Praze. 
 
Ve středu 13.5.2015 se uskutečnila komplexní návštěva DEA Training Academy (TA) 
v Quanticu. Vedení TA seznámilo českou stranu se systémem a záběrem výuky. Podnětné 
bylo pro českou delegaci zejména sepjetí teorie a praxe, protože na TA vyučují nejlepší agenti 
DEA z praxe, kteří se zpravidla po roce pedagogického působení do praxe znovu vrací. Jako 
nejpřínosnější část návštěvy účastníci delegace vyhodnotili návštěvu tréninkové jednotky na 
likvidaci nelegálních laboratoří syntetických a přírodních drog. Zde se řešitelé projektu RELIEF 
mohli přímo seznámit s formami na lisování kokainu a dalšími komponenty. V pozdních 
odpoledních hodinách byla česká delegace přijata na Office of Investigative Technology (OIT), 
kde byly představeny technické a kapacitní možnosti tohoto specializovaného pracoviště, které 
podporuje terénní pracovníky DEA. 
 
Poslední den programu byl věnován návštěvě centrály DEA, Arlington, Virginia. Zde se česká 
delegace účastnila vzpomínkového shromáždění za padlé příslušníky DEA, v rámci kterého 
proběhlo i krátké setkání s ředitelkou agentury Michele Leonhart. 
 
Zahraniční služební cesta do USA splnila svůj účel a naplnila očekávání dle původního záměru. 
Podařilo se navázat kontakty s klíčovými forenzními partnery a přesvědčit je o globálním 
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významu metody RELIEF při boji proti nejnebezpečnějším formám drogové trestné činnosti. 
Jako jeden z dílčích úspěchů cesty lze označit příslib nalogování vybraných specialistů DEA do 
komparační databáze RELIEF. Předmětná cesta potvrdila nezastupitelný význam přímé 
prezentace myšlenek metody RELIEF u zahraničních partnerů. 


