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INOVACE EXPOZICE NÁRODNÍ  
PROTIDROGOVÉ CENTRÁLY SKPV PČR  
V MUZEU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
THE INNOVATION OF EXPOSITION
BELONGING TO NATIONAL DRUG 
HEADQUARTERS IN THE MUSEUM OF 
POLICE OF THE CZECH REPUBLIC
JANA POSOVÁ
National Drug HQ Criminal Police and Investigation Service, Police of the Czech Republic

Abstrakt: Národní protidrogová centrála SKPV PČR inovovala svoji stálou expozici, 
umístěnou v Muzeu Policie České republiky. Zahrnuje jak edukativní, tak i prožit-
kovou část. Edukativní část expozice představuje historické exponáty zachycující 
vývoj potírání drogové trestné činnosti v České republice, ale především novodobé 
trendy drogové problematiky. Jednotlivé části jsou zaměřeny na nejčastěji se vy-
skytující drogy v České republice, projekty a preventivní programy. Prožitková část 
expozice přibližuje život lidí, jež ovlivnily návykové látky.
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„Vítejte v expozici Národní protidrogové centrály 
Policie České republiky“ těmito úvodními slovy vítá 
brigádní generál PhDr. Jakub Frydrych, ředitel Ná
rodní protidrogové centrály SKPV PČR (dále také 
„NPC“), návštěvníky v inovované expozici v Muzeu 
Policie České republiky.   

V  Muzeu Policie České republiky na Praze 2, 
Ke Karlovu 1 (areál Karlov), byla u příležitosti ku
latého výročí 30 let založení útvaru NPC  inovo
vána stálá expozice NPC. Na její obnově, inovaci 
i  celkovém uspořádání se hlavním dílem podíleli 
policisté NPC z  Oddělení koordinace, vzdělávání 
a strategie.

Při vstupu do prostor expozice mají návštěvní
ci možnost prohlídky jak části edukativní, tak části 
prožitkové. Obsahově je edukativní část expozice 
zaměřena na podání relevantních informací, jejichž 
cílem je poukázat nejen na první zákony, které se 
drogovou trestnou činností již právně zabývaly, 
ale také seznámit s osobou policejního rady Jose
fa Vaňáska. Ten byl předobrazem policejního rady 
Vacátka z  úspěšného českého televizního seriálu 
Hříšní lidé města pražského. Expozice se samozřej
mě také věnuje novým trendům v oblasti drogové 
problematiky a  veřejnost bude mít možnost vidět 
část práce NPC. Jednotlivě rozdělené části inovo

DFB0321_02.indd   56DFB0321_02.indd   56 25.08.2021   7:48:2325.08.2021   7:48:23



DRUGS & FORENSICS BULLETIN NPC Č. 3/2021

SDĚLENÍ | COMMUNICATION

57

Obr. 1, 2, 3, 4 – ukázky z inovované expozice NPC v Muzeu Policie ČR (zdroj: Jana Posová, NPC)
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vané výstavy se zabývají nejčastěji se vyskytující
mi a zneužívanými návykovými látkami na území 
České republiky, současně jsou k  vidění video
záznamy z  významných policejních zásahů NPC 
proti pachatelům drogové trestné činnosti

Prožitková část expozice přibližuje svět osob, 
které návykové látky užívají, od samého počátku 
kontaktu s drogou, až po jejich poslední cestu.

Následně ředitel NPC vysvětluje návštěvní
kům expozice smysl této nově vytvořené expozice: 
„Možná si říkáte, proč v  jednotlivých vitrínách 
ukazujeme věci, které jsou spojeny s  tím zlem, 
kterým je drogová závislost.

Děláme to proto, abychom upozornili na naši 
práci, která spočívá v  tom, že podle platného 
práva stíháme lidi, kteří drogy dovážejí, vyvá-
žejí, vyrábějí a  dále s  nimi obchodují. Drogová 
závislost v tom těžším stádiu už není otázkou jed-
notlivce. Je to otázka jeho širšího okolí, zmaření 
všech jeho ambicí a v horších případech to končí-
vá smrtí a smutkem spousty lidí.

Mohlo by nám to být jedno, je to přece otáz-
ka každého jednoho člověka, jestli drogy začne 
brát nebo nezačne, jestli v nějakém období života 
bude experimentovat s  nějakými látkami nebo 
nebude. My se zde snažíme ukázat, že některé 
z těchto látek jsou natolik nebezpečné, že i krátký 
experiment vám může způsobit velké zdravotní 
komplikace a v těch nejhorších koncích vás může 
připravit o život. 

Rozhodně nesdílím názor, že nelze dospět 
bez drogové zkušenosti. Život není přece o  tom, 
abychom si pomáhali nějakými náhražkami, ale 
o tom, abychom ho žili se svými přáteli s věcmi, 
které nás baví.

 Ti lidé, kteří drogy prodávají a vyrábějí, tak 
obvykle na této činnosti chtějí pouze vydělat.    
Osud jejich zákazníků je jim naprosto lhostejný. 
A že to bude vždy velmi velký byznys, o tom jsem 
hluboce přesvědčen. Pokud budete dnes odcházet 
z těchto místností a donutí vás to k malému za-
myšlení nad vaším postojem k drogám, případně 
k  lidem, kteří drogy prodávají nebo užívají, tak 

jsme práci, kterou tady vidíte okolo, nedělali na-
darmo.

Já vám přeju, aby se vám naše expozice líbi-
la a pokud vás bude něco napadat, co byste nám 
chtěli sdělit, určitě využijte vzkazovou knihu 
a něco nám napište.“

Věříme, že expozici co nejdříve navštívíte a pod
le slov pana ředitele, nám v knize, která bude k to
muto účelu připravena, zanecháte vzkaz anebo váš 
názor.  
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Abstract:  
The National Drug HQ innovated its permanent 
exhibition, located in the Museum of the Police of 
the Czech Republic. It includes both educational 
and experiential parts. The educational part of the 
exhibition presents historical exhibits depicting the 
development of combating drug crime in the Czech 
Republic, but especially modern trends in drug is-
sues. The individual parts are focused on the most 
common drugs in the Czech Republic, projects and 
prevention programs. The experiential part of the 
exhibition shows the lives of people who have been 
affected by addictive substances. 
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