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Detoxikon – minimalizace ohrožení pracovníků služeb 
veřejného pořádku a bezpečnostních složek v souvislosti 
s mikrodávkami nelegálních omamných látek 

ORGANIZACE/SPOLEČNOST 

VAKOS XT, a.s. & 
Zařízení služeb pro 
Ministerstvo vnitra 

ZEMĚ 

Česko 
ODVĚTVÍ 

Veřejný sektor, služby veřejného 
pořádku a bezpečnostní služby 
(např. policie, hasiči 
a záchranná služba, celní 
orgány, zpravodajské služby) 

ÚKOLY 

Zacházení s omamnými 
látkami, manipulace se 
vzorky a důkazními 
materiály, analýza vzorků 

Souvislosti 
Nelegální výroba metamfetaminu je v Česku 
problémem. Pracovníkům služeb veřejného pořádku a 
bezpečnostních složek – jako jsou příslušníci státní 
policie, hasičského záchranného sboru, celních orgánů, 
zpravodajských služeb, městské policie a záchranných 
služeb – hrozí při výkonu jejich povolání náhodné 
vystavení těmto psychoaktivním látkám. 

Expozice aerosolům i ve velmi nízkých dávkách 
(„mikrodávkách“) nebo prostřednictvím kontaktu kůže 
s kontaminovanými povrchy může vést k podráždění 
kůže, respiračním problémům a bolestem hlavy 
a může ovlivnit fungování kognitivních funkcí 
a autonomního nervového systému. I přes tyto 
škodlivé účinky omamných látek standardní provozní 
postupy pro pracovníky, kteří s nimi mohou přijít do 
styku, neplnily svůj účel nebo vůbec neexistovaly. 
Navíc panuje nedostatečná informovanost o rizicích a 
o tom, jak rozpoznat nebezpečí, a často se opomíjí
používání vhodných ochranných pracovních
prostředků nebo oděvů.

Na tyto nedostatky se zaměřuje projekt Detoxikon, 
který je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi 
společností divizí CBRN (prostředků proti chemickým, 
biologickým, radiologickým a jaderným látkám) 
společnosti VAKOS XT a.s., a oddělením 
specializované metodiky Zařízení služeb pro 
Ministerstvo vnitra. Zdroj: VAKOS XT, a.s. 
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Cíle 
Cílem projektu bylo minimalizovat vystavení určitých 
pracovníků služeb veřejného pořádku 
a bezpečnostních složek nebezpečným 
psychoaktivním látkám prostřednictvím usnadnění 
zavádění kolektivních a individuálních preventivních 
a ochranných opatření a dále omezit pozorované 
účinky u již exponovaných pracovníků. 

Co a jakým způsobem již bylo 
provedeno? 
Projekt je rozdělen na tři části: 

1. Dekontaminace pracovišť a vozidel: tato část 
zahrnuje postupné úpravy každodenních 
standardních provozních postupů a odbornou 
přípravu pracovníků, pokud jde o způsob jejich 
provádění. 

2. Odborná příprava: zvyšování povědomí 
pracovníků o tom, že mikrodávky psychoaktivních 
látek mohou způsobovat klinické příznaky, a o 
jejich dopadech na lidské zdraví a dále o tom, jak 
a v jakém rozsahu se může šířit kontaminace 
psychoaktivními látkami a jak rozpoznat rizika a 
předcházet jim, zejména pomocí používání 
vhodných osobních ochranných pracovních 
prostředků a oděvů. Využívá se široká škála 
audiovizuálních materiálů, informačních listů a 
praktických cvičení.  
Vzhledem k povaze úkonů prováděných 
pracovníky, jimž hrozí vystavení mikrodávkám 
omamných látek, může být uplatňování 
kolektivních opatření na některých místech 
obtížné, a proto zásadní roli sehrávají osobní 
ochranné pracovní prostředky. Tento program 
praktické odborné přípravy zvyšuje povědomí o 
rizicích a propaguje osvědčené postupy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při zacházení s 
důkazními materiály, péči o služební vozidla 
a ošacení a postupy prováděné před zahájením 
úkonů zahrnujících zacházení s omamnými 
látkami, v jejich průběhu a po jejich ukončení. 
Zvláštní důraz je kladen na zvyšování úrovně 
ochrany jednotlivých pracovníků a jejich 
proškolení, pokud jde o vhodné používání 
osobních ochranných pracovních prostředků, a 
sice pomocí praktických příkladů, vytváření 
školicích laboratoří a odborného poradenství. 

3. Specifická terapie: jedná se o kombinaci technik 
zaměřených na detoxikaci lidského těla, podporu 
fyzické kondice a pomoc jednotlivcům při zvládání 
stresu. Probíhá testování specifické terapie, která 
by pracovníkům umožnila lépe zvládat účinky 
vystavení mikrodávkám psychoaktivních látek. 
Terapie zahrnuje neurologickou a audiovizuální 
stimulaci a individualizovaný plán výživy. 
Dotčeným pracovníkům a jejich rodinám je také 
nabídnuta psychosociální podpora. 

Projekt Detoxikon se zaměřuje rovněž na sběr údajů a 
jejich šíření v rámci vědecké komunity a na praktické 
uplatňování nejnovějších vědeckých poznatků. 

Čeho již bylo dosaženo? 
Mezi lety 2014 až 2018 bylo vyškoleno více než 1 000 
pracovníků, zejména z útvarů zaměřených na boj proti 
drogám, forenzních služeb a oddělení pro vyšetřování 
celních orgánů a útvarů pro mobilní dohled, a to jak 
v Česku, tak i v jiných zemích. 

Postupy dekontaminace pracovišť vedly k omezení 
dlouhodobého poškozování zdraví. 

U exponovaných pracovníků bylo zaznamenáno 
snížení symptomatických známek intoxikace, jako jsou 
bolest hlavy bez zjevného důvodu, problémy se 
zažívacím traktem, svalové křeče, poruchy 
koncentrace a psychické poruchy, jakož i posílení 
schopnosti zvládat pracovní úkoly a stres. 

  

Zdroj: VAKOS XT, a.s. 
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Konkrétně byla zaznamenána měřitelná zlepšení – 
na základě fungování kognitivního 
a kardiovaskulárního systému a hodnot tepové 
frekvence – v těchto oblastech: 

• stabilita kognitivních procesů, 

• schopnost soustředit se, 

• fungování autonomního nervového systému, 

• stres těla hodnocený podle celkového svalového 
tonu a napětí / křečí subkutánních struktur, 

• odolnost vůči psychickému stresu a schopnost 
odolávat vlivu stresových faktorů. 

Faktory úspěchu 
Projekt významně podporuje Ministerstvo vnitra a další 
orgány činné v oblasti veřejné bezpečnosti 
a spolupracuje na něm český Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce. 

Přenosnost 
Tato intervence by mohla být uplatněna i v jiných 
členských státech a použita i v jiných oborech, v nichž 
jsou pracovníci vystaveni riziku expozice 
psychoaktivním drogám, například u zdravotnických 
pracovníků nebo pracovníků, kteří s těmito látkami 
manipulují či je přepravují. 

Náklady a přínosy 
Je známo, že nespecifické příznaky související s 
chronickou expozicí mikrodávkám psychoaktivních 
látek – jako jsou bolest hlavy, neschopnost se 
soustředit na plnění úkolů a změny emocionálního a 
duševního stavu v souvislosti se zvládáním pracovní 
zátěže a stresu – u daného jednotlivce výrazně snižují 
kvalitu života a schopnost pracovat. Omezením 
výskytu těchto problémů u pracovníků zapojených 
do úkonů zahrnujících zacházení s omamnými látkami 
přinese prospěch nejen dotčeným jednotlivcům, ale 
pravděpodobně sníží míru pracovní neschopnosti 
a zvýší produktivitu, což povede k významným 
úsporám pro zaměstnavatele a zdravotnické a sociální 
služby. 

Náklady na vypracování a realizaci projektu Detoxikon 
byly hrazeny jednotlivými útvary a Ministerstvem 
průmyslu a obchodu. 

Zavedené postupy a přístup přijatý za účelem 
proškolení pracovníků v oblasti rozpoznávání a 
odstraňování rizik přispívají ke zlepšení bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci ve všech orgánech 
působících v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti. 
Snižují také rizika pro osoby, které žijí či pracují 
v blízkosti míst, kde se zachází s omamnými látkami. 

Hlavní charakteristiky příkladu 
správné praxe 
• Projekt významně přispívá ke zlepšení pracovních 

podmínek pracovníků, kteří mohou být vystaveni 
psychoaktivním drogám. 

• Jedná se o inovativní a udržitelnou intervenci. 

• Příslušná opatření byla úspěšně převedena do 
praxe. 

• Intervence jde nad rámec minimálních 
vnitrostátních legislativních požadavků a je 
zaměřena na veřejný sektor, kterému je třeba 
věnovat větší pozornost. 

• O provádění projektu se zjevně zasazuje vedení. 

• Výsledkem projektu jsou skutečná a prokazatelná 
zlepšení a přidaná hodnota ke stávajícím postupům 
postupům v oblasti BOZP souvisejícím se 
zacházením s omamnými látkami. 

Další informace 
Další informace naleznete na adrese www.vakosxt.cz. 

 

„Tato intervence je inovativní a zaměřuje se na rostoucí 
riziko v odvětví, kterému je třeba věnovat pozornost.“ 

Zdroj: VAKOS XT, a.s. 
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