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Jak Vám těch téměř 13 let v čele NPC uteklo? 
Rychle, stejně jako těch více než dvacet na 

jednotce, ale to by byla příliš krátká odpověď. 
Dříve jsem s  nadsázkou říkal, že jedinou kon-
stantou současné doby je změna, teď mám pocit, 
že je to pravda. Čas utekl rychle právě proto, že 
nás současná doba nenechá ustrnout a nutí nás 
se adaptovat na stále nové výzvy. Doslova a  ve 
všech oblastech. 

Nelitoval jste někdy, že jste nabídku této po-
zice přijal? 

O pozici ředitele jsem požádal jako náměs-
tek ředitele pro výkon v období personální nou-
ze, kdy nám z útvaru do různých řídících pozic 
v  policii nebo do civilu odešlo sedm kolegů. 
Tušil jsem, že když to neudělám, může dojít 
k přerušení kontinuity vedení jednotky a jejího 
směřování, což velmi pravděpodobně povede 
k jejímu zániku. Cítil jsem, že to udělat musím, 

protože mi na jednotce záleží. Litování svých 
rozhodnutí nemám úplně v rejstříku. Držím se 
hesla, že lze dosáhnout všeho, co si člověk před-
sevzal, pokud tomu odevzdá všechno. Pokud se 
tak nestane, je to jen jeho chyba.  

A je pro Vás tento útvar něčím výjimečný?
V  mnoha ohledech. Personálně je obsazován 

pečlivým výběrem, roli hrají nejen intelektové, 
výkonnostní a  osobnostní předpoklady, ale ze-
jména motivace pracovat právě na této jednotce 
a  ctít její pravidla. Díky dlouhodobé kontinuitě 
vedení a  směřování se NPC vyznačuje vysokou 
mírou vnitroútvarové kooperativnosti, důvěry 
a  vnímání synergie smyslu naší společné práce, 
což považuji za nejdůležitější. 

Na co nejraději vzpomínáte? 
Asi na to, kam se nám postupně podařilo 

společnými silami útvar posunout. V  perso-
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Obr. 1 - Fotografie brig. gen PhDr. Jakuba Frydrycha (zdroj: archiv NPC)
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nálních kapacitách, vzniku nových pracovišť, 
mezinárodní spolupráci, úrovni výcviku i další-
ho odborného vzdělávání, vztahu s  policejními 
i mimorezortními partnery. Nejvíc mě baví my-
šlenku rozpracovat, připravit a nakonec realizo-
vat a zhmotnit pomocí výsledku. Baví mě schop-
ní lidé, kteří jenom neplní pokyny, ale přicházejí 
s nápady a návrhy řešení. V tomto ohledu máme 
dlouhodobě štěstí.

Jak se v průběhu těch let vyvinul organizova-
ný zločin a drogový trh?

Došlo k  přeskupení vlivu zahraničních kri-
minálních uskupení na nelegální drogové trhy 
v  České republice, objevily se masivně vietnam-
ské i  srbské kriminální skupiny, velkoobjemo-
vá produkce metamfetaminu, nové prekurzory, 
nové psychoaktivní substance, zesílil vliv vir-
tuálního prostředí na nelegální obchodování, 
na významu nabývají zásilkové služby, kryp-
toměny. V  protidrogové politice došlo k  lega-
lizační vlně konopí na americkém kontinentu. 
Z  produkčního pohledu zažíváme historickou 
nadprodukci heroinu i  kokainu, masivní zájem  
o metamfetamin. Vše se prostě vyvíjí a jen na nás, 
jestli se s tím pokusíme držet krok a naučit se čelit 
novým výzvám.     

Čelil jste několika tlakům na změnu organi-
začního uspořádání a zařazení Národní pro-
tidrogové centrály pod jinou složku. Co po-
važujete za hlavní argumenty pro zachování 
současného stavu? 

Policejní zkušenost mě naučila spíše ne-
důvěře systémovým změnám, kterých jsem 
zažil mnoho a  v  drtivé většině byly spíše ma-
nifestací bezradnosti než posunem ke kvali-
tativnímu zlepšení. Věřím v  lidský potenci-
ál a  tomu, že policejní služba je zkušenostní 
povolání, kde se zkušenosti, důvěra a  kvalita 
spolupráce vrství v  čase. Akceschopnost orga-
nizací je přímo úměrná jejich velikosti. NPC je 
myslím dobrým příkladem toho, že kontinuita 

personální, kontinuita směřování a  kontinu-
ita úrovně spolupráce s  interními i  externími 
partnery v čase nabývá na kvalitě, pokud nedo-
chází ke skokovým organizačním a systémovým 
změnám. Tím neříkám, že není potřeba dělat 
změny, pokud se nějaké uspořádání přežilo či je 
neefektivní. O  nutnosti změny ale musíme být 
přesvědčeni a  hlavně musíme umět přesvědčit 
o její smysluplnosti ty, jichž se týká.  

Byť stojíte v  čele represivní složky, klade-
te velký důraz i  na prevenci. Co Vás k  tomu 
vede? 

To není v rozporu. Sama podstata trestní re-
prese v sobě nese generálně preventivní aspekt 
sankce, navíc předcházení trestné činnosti je 
jedním z  hlavních úkolů kriminální policie. 
V  oblasti drogové trestné činnosti bojujeme 
mimo jiné s  vychýlením žité reality mimo ko-
difikovanou normu, kdy je experiment či zneu-
žívání některých nelegálních návykových látek 
považováno za normativní součást dospívání. 
To souvisí s  nízkou úrovní právního vědomí  
a  silným tlakem médií a  části adiktologických 
odborníků. Zde je právě prostor pro policejní 
prevenci, v  oblasti dalšího odborného vzdělá-
vání pedagogů, zvyšování právního vědomí dětí  
a  dospívajících. Prevence je nejefektivnějším 
nástrojem změny postojů a chování. Bohužel se 
efekty projevují v  dlouhodobých horizontech, 
a proto stojí mimo zájem politických elit.    

A je něco, co Vám chybí v současném přístupu 
systému protidrogové politiky?

Snaha o  sjednocování přístupů, místo hledá-
ní rozporů a  konfliktů. Často se veřejná debata  
o  nelegálních drogách zužuje jen na pohled re-
prese vs. harm reduction, jako by tento komplex-
ní fenomén šlo takto jednoduše schematizovat. 
Kráčíme stejným směrem, ale nemluvíme stej-
ným jazykem. Všichni aktéři, nestátní neziskové 
organizace, státní instituce i  rezorty, akademičtí 
odborníci i samosprávy se snaží bojovat s negati-
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vy spojenými s drogovou závislostí a nelegálními 
drogovými trhy. Bohužel až příliš mnoho energie 
se vyčerpává neproduktivními debatami o  tom, 
kdo je vlastníkem univerzální pravdy a jediného 
správného pohledu.    

Jste rád, že v  pozici náměstka policejního 
prezidenta působí člověk, který strávil u NPC 
20 let?

Jsem rád a  také jsem na to hrdý. Tomáš Ku-
bík je velmi schopný policista i velitel, ve kterém 
získala kriminální policie po mnoha letech oprav-
dovou oporu. Zároveň je schopen vnímat potřeby 
služby i  lidí, kterým velí, což není v dnešní době 
úplně málo. Přeji mu úspěch a  dost sil prosadit 
cíle, které si vytyčil.  

Čeho si obecně u policisty nejvíce vážíte?
Profesionality, aktivního přístupu, racionali-

ty, urputnosti, schopnosti nadřadit zájem služby  
nad své vlastní, loajality k  systému, ve kterém 
pracuje, a schopnosti vážit si práce druhých.

Koho považujete za svého největšího policej-
ního učitele?

Z každé fáze svého policejního života jsem si 
něco odnesl. Střední policejní škola mi dala zákla-
dy služební subordinace, okresní kriminálka po-
tom možnost učit se od starých zkušených prak-
tiků, vždy jsem se snažil naučit se spíše to dobré. 
Na NPC jsem měl možnost odborně vyrůstat a je 
více lidí, kterým za to vděčím. Velitelské vzory pro 
mě reprezentovali mí velitelé, od kterých jsem se 
naučil mnoho o práci s lidmi, ale samozřejmě i to, 
jak se práce s lidmi dělat nemá.   

V  čem spatřujete největší rizika aktuálních 
legalizačních snah?
Hlavní rizika spatřuji v  jejich nevratnosti. Pro-
sazením nepromyšlených a  nekonsenzuálních 
změn do systému legislativní regulace nakládání 
s  nelegálními návykovými látkami minoritními 
zájmovými skupinami si založíme problém, kte-
rý nás bude dobíhat v  mnoha oblastech a  řešit 
ho budeme za velmi vysokých společenských 
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nákladů. Ustoupením od premisy, že životní styl 
spojený se zneužíváním nelegálních návykových 
látek není společensky žádoucím vzorcem cho-
vání, považuji za chybu, která bude generovat 
mnoho negativních externalit, o  jejichž povaze 
se dnes můžeme jenom dohadovat.  

Kde čerpáte sílu pro Vaše pracovní nasazení?
Snažím se udržovat společenské kontakty 

mimo práci, pěstovat si koníčky a  dělat, co mě 
baví. Rád pluji na své lodi po českých řekách, ple-
tu košíky, zahradničím, promítám filmy, píšu po-
vídky a těším se z vnoučat. 

Co pro Vás osobně představuje Kodex cti Ná-
rodní protidrogové centrály?

Rámec očekávaného a  vyžadovaného cho-
vání příslušníka naší jednotky. Rámec hranice 
vlastního ega a  naznačení zdrojů útvarové sou-
držnosti. V  ideální společnosti by žádné kodexy 
být nemusely, náš kodex patří mezi ty u  policie 
nejstarší. Vycházel z  potřeby založit útvarovou 
morálku, která by šla nad rámec běžných pra-
covních sociálních kontaktů. Takto ho vnímám  
i  dnes, jako etalon ideálního chování, ke které-
mu se ne v zájmu vlastním, ale v zájmu jednotky 
a smyslu její existence, snažíme přibližovat.    

Jaké jsou Vaše priority a plány do budoucna?
Očekáváme období silnějších personálních 

obměn, protože část kolegů našeho útvaru při-
chází do věku, kdy vážně uvažují o ukončení ka-
riéry. Česká nás rozšíření schopnosti reagovat na 

mezinárodní organizovanou drogovou trestnou 
činnost v prostředí internetu. Jistý dluh vnímám 
i v oblasti dalšího odborného vzdělávání příslušní-
ků NPC i externích partnerů. Prioritami zůstávají 
příslušné případy, aktivní a ofenzivní operativně 
pátrací činnost a  rozvíjení i  kvalitativní posuny 
v mezioborové a mezinárodní spolupráci.  

Co byste popřál Národní protidrogové cent-
rále a jejím příslušníkům do dalších let?

Osvícené velitele, schopné lidi a štěstí, které je 
nezbytné pro dosahování úspěchů a překonávání 
překážek. NPC přeji, aby se nestala vyprázdně-
nou skořápkou, pouhou obchodní značkou, která 
nemá žádný obsah. Aby za dvacet let oslavili 50 let 
od vzniku jednotky, na které mají tu čest sloužit.  

Děkuji Vám, vážený pane řediteli, za rozho-
vor a  přeji mnoho úspěchů v  soukromém  
i služebním životě.
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