
Komentář k článku zaslal: Mgr. Petr Hromada 
Marihuanová „zločinnost“ se dosud řešila buď pro efekt anebo protože na někoho někde něco 
prasklo a bylo se s tím třeba zabývat. Policii ve skutečnosti příliš nezajímala, protože řečeno 
jejich jazykem „nebyla předmětem organizovaného zločinu“. Jak je vidět už je to jinak, 
trestná činnost je nejen organizovaná, ale taky mezinárodní. Tráva s mnohanásobně vyšším 
obsahem účinných látek než dříve, natvrdo prodaná za tvrdé peníze, se stává tvrdou drogou. 
 
Pronajal dům narkomafii a pak splakal nad výdělkem     
 
Pražský deník - 7.7.2008, autor: Pavel Blažek  
 
Policejní údery proti narkomafii odhalily, že loni a letos z 61 odhalených tajných pěstíren 
marihuany jich bylo 53 organizováno vietnamskou narkomafií. A to v objektech, které jim 
pronajali čeští podnikatelé. Deníku se podařilo některé z nich vyhledat. Všichni shodně 
tvrdili, že netušili, že jednali s vyslanci narkomafie. 
 
Dodatečné přání 
 
„V mém případě to bylo tak: Koupil jsem zrekonstruovaný dům o čtyřech bytech. Devět let 
jsem ho mínil pronajímat na zaplacení hypotéky a pak se ziskem prodat. Inzeroval jsem. Z 
několika zájemců byla pro mě nejvýhodnější nabídka vietnamského podnikatele. Působil 
velmi seriózně. Dobře mluvil česky, byl vybraně oblečený, přijel na jednání luxusním 
mercedesem,“ řekl včera Deníku o začátku své kalvárie pražský podnikatel, v jehož objektu 
police letos v květnu odhalila tajnou velkopěstírnu marihuany. 
Uzavření smlouvy nic nebránilo. Vietnamec totiž souhlasil jak s nájemními podmínkami, tak i 
se složením kauce ve výši tříměsíčního nájmu. „Po podpisu smlouvy loni v prosinci mi řekl, 
že v domě budou bydlet vietnamské rodiny s dětmi a požádal mě, abych kontroly domu s 
ohledem na děti ponechal na něm. Souhlasil jsem,“ poznamenal podnikatel. 
Neměl důvod do domu chodit. Peníze z pronájmu chodily na jeho konto v termínu. Na konci 
května však pro něj přijeli policisté. 
 
Statisícová škoda 
 
„Zajímaly je doklady, výpisy z konta a tak. Potom mě zavezli do domu. To, co jsem viděl, se 
mnou málem praštilo o zem,“ přiznal. Velká vstupní hala a přilehlé prostory byly proměněny 
v hydroponní pěstírnu marihuany. 
Za necelých pět měsíců jejího provozu byly stěny porostlé plísní. Omítka se drolila pod 
rukama. Sádrokartony v interiéru se rozpadly na prach. 
„Není divu. Místnosti byly vystaveny tropické teplotě, vysoké vlhkosti a chemikáliím 
použitým k pěstování a ošetřování rostlin. K soustavnému nasvícení byla nainstalována 
svítidla s kapacitou pět set a tisíc wattů,“ vysvětlil důstojník protidrogové policie. A to vše se 
na interiéru domu zle podepsalo. 
„Sečteno a podtrženo. Za nájem jsem do května obdržel 130 tisíc korun. Opravy mě podle 
odhadu znalce přijdou určitě na 300 tisíc korun. A ČEZ po mně žádá 150 tisíc za 
spotřebovanou elektrickou energii. Další tisíce vydám za advokáta, aby škody zaplatil ten 
Vietnamec, se kterým jsem podepsal smlouvu,“ uzavřel podnikatel učiněnou špatnou 
zkušenost s pronájmem domu Vietnamci. 
 
Adresát neznámý 
 
S vymáháním to nebude mít jednoduché. Zdvořilý a skvěle oblečený Vietnamec, se kterým 
smlouvu uzavřel, na adrese uvedené na smlouvě nikdy nebydlel a nepodnikal. Ani jeho jméno 



uvedené na dokladech, které předložil při uzavírání smlouvy, neexistuje. Nebo přesněji, 
neprochází databází české policie. Podnikateli nebude nic platný ani Vietnamec, kterého v 
domě při zátahu zadrželi. 
„Byl v domě jen měsíc. Nesměl vycházet. K jídlu měl na třicet dnů pět kilogramů rýže, 60 
instantních polévek a krabičku zeleného čaje. Byl to prostě pěšák,“ poznamenal důstojník 
protidrogové policie. „Popsaný případ odpovídá zkušenostem dalších desítek Čechů, kteří si 
podobně naběhli,“ dodal policista. 
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