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Vzpomínáte na Vaše působení u NPC často? 
Co pro Vás tato práce znamenala a zůstalo 
Vám propojení dodnes?

Vzpomínám. Bylo to celých 16 let a krásný závěr 
37 leté policejní kariéry. Byla to možnost uplatnit 
svoje předchozí zkušenosti jednak při redakci čtvrt-
letníku Bulletin NPC a také při prevenci v programu 
Malá policejní akademie. Přestože je čas neúprosný 
a řada kamarádů již také na Národní protidrogo-
vé centrále skončila, i v současné době se mám za 
kým vracet a již se těším, až pomine doba covidová 
a bude možné v klidu posedět. 

Jaké bylo Vaše první profesní setkání s omam-
nými a psychotropními látkami? A proč právě 
protidrogová problematika?

V roce 1983 jsem se rozhodl, že je na čase skon-
čit jako řidič služebního vozidla. Byla tu možnost 
nastoupit jako vyšetřovatel na obvodní úřad vyšet-

řování pro Prahu 1, v Bartolomějské ulici č.6. Tuto 
nabídku jsem využil. Shodou okolností se v  této 
době začala věnovat větší pozornost nealkoholové 
toxikomanii, kterou zpracovávalo oddělení vyšet-
řování. Jako elév pracující na problematice trestné 
činnosti mládeže, kam byla problematika drog zařa-
zena, jsem se s touto problematikou začal seznamo-
vat a také ji zpracovávat. Jsem za to do dneška vděč-
ný, protože to přineslo setkání s  řadou zajímavých 
lidí. Například doc. Večerková, která mně seznámi-
la s  problematikou soudní chemie a toxikologie a 
v neposlední řadě již v té době MUDr. Presl a PhDr.  
Douda ze Střediska drogových závislostí. Tam se 
zase člověk naučil vnímat problém zneužívání drog 
z té druhé strany – ze strany uživatelů. Vše bylo pro 
práci vyšetřovatele na této problematice nezbytné. 

Zabýváte se policejní historií, mimo jiné se 
specializujete na šéfa prvního specializované-
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Vážení čtenáři odborného recenzovaného časopisu Drugs & Forensics Bulletin Ná-
rodní protidrogové centrály, v současném 28. ročníku časopisu, Vám přinášíme 
rozhovor s policejním historikem, dlouholetým příslušníkem Národní protidro-
gové centrály, spoluautorem publikace NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA 
1991-2016 a šéfredaktorem tohoto časopisu v letech 1996 až 2012, panem Milošem 
Vaněčkem. U příležitosti 30. výročí vzniku Národní protidrogové centrály převzal 
od jejího ředitele brig. gen. PhDr. Jakuba Frydrycha ocenění zároveň s upřímným 
poděkováním za aktivní přínos v boji proti drogové kriminalitě.
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Obr. 1 - Den Protidrogové brigády 2021 – předání ocenění (Zdroj: Kriminalistický ústav).

Obr. 2 – Křest knihy „NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA 1991-2016“ (Zdroj: Kriminalistický ústav).
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ho útvaru na úseku boje proti drogám v naší 
republice. Jak tato Vaše záliba vznikla a co 
Vás nejvíce zaujalo na Josefu Vaňáskovi?
Vládní rada Josef Vaňásek je další v  řadě zajíma-
vých osobností. S troškou nadsázky bych mohl říct, 
že si na mě počkal. V roce 1990 se úřad vyšetřování 
v Praze 1 přestěhoval do vedlejšího domu v Barto-
lomějské ulici č. 4, ano tam, kde sídlila pověstná 
čtyřka prvorepublikového policejního ředitelství. 
V této době došlo k drogovému boomu a já jsem se 
začal zajímat o to, jak starý je problém zneužívá-
ní omamných látek, jak s  tím v minulosti bojova-
la policie, a tak jsem nakonec skončil v Národním 
archivu, v té době ještě na Malé Straně, v bývalých 
četnických kasárnách, kde je dneska muzeum hud-
by. No a tam se objevily výroční zprávy Ústředny 
pro potírání nelegálního obchodu omamnými jedy 
podepsané radou Vaňáskem. Tam začalo pátrání, 
kdo byl rada Vaňásek, a to pátrání pokračuje do 
dnešní doby, protože pan rada stále umí překva-
pit. Jedním slovem mohu uvést, co mě na Josefu 
Vaňáskovi zaujalo, je 100% profesionalita. 

Obr. 3 – Hřbitov Malvazinky, hrob Josefa Vaňáska 
(Zdroj: Kriminalistický ústav).

Obr. 4 – Odhalení pamětní desky na rodném domě Josefa Vaňáska (Zdroj: Archiv NPC).

Letos uplyne 145 let od jeho narození. Můžete 
nám přiblížit jeho života práci?

Vládní rada Josef Vaňásek byl celoživot-
ní „policajt“. Do služebního poměru nastoupil 
v  roce 1904 po absolvování právnické fakulty. 
Od samého počátku služební kariéry byl zařazen  
na bezpečnostním oddělení. Ve svobodném Česko-
slovensku nejprve v letech 1918 – 1930 jako zástup-
ce přednosty oddělení Josefa Knotka a poté do roku 
1938, kdy zemřel, jako jeho přednosta. Kromě toho, 
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že vedl vyšetřování těch nejzávažnějších případů 
v té době, tak také reprezentoval Československou 
policii na mezinárodních policejních kongresech.  

Čím se právě teď z oblasti policejní problema-
tiky zabýváte a jaké máte plány do budoucna?

Když se člověk ohlédne zpět, tak v květnu 2022 
to bude 10 let, kdy jsem na personálním oddělení 
odevzdal služební průkaz a odznak a odešel do ci-
vilu. Drogová problematika ale v hledáčku zůstala. 
Jedním z úkolů je  historie drogové problematiky 
na území České republiky. To jedna oblast a tou 
druhou je již zmiňovaný rada Vaňásek a zpracová-
vání jeho životopisu.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho úspě-
chů v soukromém i pracovním životě.
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Obr. 5 – Gymnázium Jana Nerudy a jeho studenti. Zde studoval Josef Vaňásek v letech 1892 -1896 (Zdroj: Archiv NPC).

Josef VAŇÁSEK, Šéf prvního speci-
alizovaného útvaru na úseku boje 
proti drogám v naší republice. 

Drogy v Čechách... a příběh jejich 
zneužívání, Český rozhlas

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ 
CENTRÁLA 1991-2016




