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Velmi kvalitně vybavenou pěstírnu marihuany v Otovicích na Broumovsku se v těchto dnech
podařilo odhalit krajským a náchodským kriminalistům. Marihuana měla podle
policistů s největší pravděpodobností skončit na drogovém trhu v sousedním Polsku.
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Kriminalisté již obvinili čtyři muže ve věku 27 až 57 let ze zločinu nedovolená výroba a jiné
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Třem z nich hrozí v případě odsouzení
tresty až na 12 let, nejmladšímu až na 5 let. Dva z nich budou stíháni vazebně.

"Při realizaci tohoto případu jsme zajistili 450 různě vzrostlých rostlin marihuany, 5 kilogramů
marihuany již usušené a více než 100 kilogramů částí rostlin v surovém a částečně usušeném
stavu. Podle velmi předběžných odhadů by z tohoto množství obviněný muž usušil k prodeji
zhruba 15 – 20 kilogramů drogy. Běžně se cena kvalitní marihuany pohybuje od 200 do 250
korun za gram. Můžeme tedy hovořit o zajištěném „zboží" v předběžné hodnotě kolem 5 milionů
korun," komentovala zásah policejní tisková mluvčí Ivana Ježková.

Hlavním pěstitelem je obviněný 31letý muž z Otovic, který soukromě podniká jak v živočišné,
tak v rostlinné výrobě. Vzhledem k tomu, že se podle svých slov dostal do poměrně velkého
zadlužení, rozhodl se využít svých znalostí z rostlinné výroby k pěstování marihuany.
Předpokládal, že se díky snadnému a vysokému zisku dostane z dluhů rychleji.

Po prvotních úspěšných pokusech v pěstírně ve svém vlastním objektu rozšířil pěstování drogy
i do pronajatého objektu v Křinicích u Broumova. "Tuto poměrně dobře skrytou halu vybavil
velmi sofistikovaným zařízením, které fungovalo plně automaticky bez potřeby zásahu lidské
ruky. Samotné kriminalisty překvapily technologie, které zajišťovaly v přesně určených
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poměrech a intervalech zavlažování, hnojení, svícení, ionizování, přívod a odvod vzduchu,
topení a podobně. K tomu zde byla nainstalována čidla, termostaty a celá hala byla protkána
elektronikou a rozvody, zajišťujícími pro rostliny co nejlepší podmínky k růstu. Veškerou
technologii, v předběžně odhadované ceně kolem 700 tisíc korun, kriminalisté rovněž zajistili,"
uvedla Ivana Ježková.

Dalším obviněným je 57letý příbuzný, který pro něho pracoval jako zaměstnanec. Další dva
muži jsou Poláci. Při zásahu měl jeden z nich u sebe 450 tisíc korun. Kriminalisté předpokládají,
že je měl připravené na nákup drogy.
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