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ÚVOD
Ve stálé expozici Národní protidrogové centrály Muzea 
PČR v  Praze Ke Karlovu, proběhla dne 12. října 2021 
již druhá významná událost  letošního roku. Jako první 
připomeneme její obnovení u příležitosti 30. výročí za-
ložení útvaru,  která byla oficiálně představena v novém 
kabátě dne 24. 5. 2021, na slavnostním setkání veteránů 
jednotky. V rámci tohoto významného výročí vyhlásila 
Národní protidrogová centrála služby kriminální policie 
a vyšetřování Policie České republiky soutěž „Správným 
směrem 2 – Sisyfos v boji proti drogám.“

Stěžejní myšlenkou soutěže bylo vytvoření 
3D předmětu, který bude vyjadřovat náročnost, 
složitost a dlouhodobost boje proti drogám ve všech 
svých souvislostech, na všech úrovních a z hlediska 
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Abstrakt: Národní protidrogová centrála SKPV PČR vyzvala vyšší a střední odborné 
školy o vytvoření uměleckého modelu vyjadřující náročnost boje proti drogám. Ví-
tězný návrh, kterým se stalo dílo studenta Ondřeje Vojáčka ze Střední průmyslové 
škola Otty Wichterleho ve Velkém Poříčí, bude udělován významným osobnostem 
jako symbol za celoživotní přínos v boji proti drogám.
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Obr. 1 – Členové komise při hodnocení soutěžních mo-
delů (Zdroj: NPC SKPV PČR)
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Obr. 2 – Vítězná trojice ve studentské soutěži Sisyfos (Zdroj: NPC SKPV PČR)

Obr. 3 – Vítězný návrh studenta On-
dřeje Vojáčka - Střední průmyslová 
škola Otty Wichterleho, příspěvková 
organizace Centrum propagační tvor-
by a polygrafie Velké Poříčí (zdroj: 
NPC SKPV PČR).
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multioborové lidské činnosti. Vítězný návrh se sta-
ne oceněním, které bude jednou ročně udělováno 
významné osobnosti ze společenského života za 
celoživotní přínos v  boji proti drogám. Jelikož se 
příslušníky NPC považují za specialisty zaměřené 
na jinou problematiku,  požádali jsme o  odbor-
nou spolupráci při zpracování výzvy do soutěže 
odborníka nejpovolanějšího, akademického so-
chaře pana Zbyňka Fojtů, který působí jako vedou-
cí výtvarné katedry Vyšší odborné školy a  střední 
umělecké školy Václava Hollara v Praze.

SOUTĚŽNÍ VÝZVA
Výzva do soutěže, která obsahovala konkrétní spe-
cifické parametry a  propozice byla zaměřena na 
střední a vyšší umělecké školy a rozdělena do dvou 
kol. V  prvním kole účastníci soutěže odevzdáva-
li zpracované grafické návrhy ocenění. Do užšího 
výběru druhého kola, postoupily vybrané návrhy, 
které určila odborná komise. Úkolem studentů bylo 
vyrobit model makety  3D v materiálu, ve kterém by 
se vybraný model realizoval.  Komise se sešla dne 3. 
června 2021 v odpoledních hodinách  ve stylových 
prostorách Muzea PČR, kde rozhodla o  postupu 
třech grafických návrhů do finále soutěže.  

Před zahájením vyhodnocování druhého kola, již 
vyrobených 3D maket ocenění, panovala mezi členy 
přátelská atmosféra.  Význam, který byl přikládán dů-
kladnému ohodnocení a následnému výběru modelů, 
je vyjádřen také v  podobě zastoupení členů komise. 
Členství přijali MgA. Zdeněk Ruffer – pedagog Vyšší 
odborné školy a střední umělecké školy Václava Holla-
ra v Praze,  Ak. soch. Zbyněk Fojtů - vedoucí výtvarné 
katedry Vyšší odborné školy a střední umělecké školy 
Václava Hollara v Praze,  brig. gen. PhDr. Jakub Fry-
drych, ředitel Národní  protidrogové centrály, MgA. 
Josef Oplištil – SUPŠ a  VOŠ Jablonec nad Nisou a   
Ing. Mgr. Karel Vlček – zástupce ředitele Muzea PČR.

VÍTĚZNÉ PROJEKTY
Komise po podrobném zhodnocení všech okolností 
u  navrhovaných modelů rozhodla o  následujícím, 
níže uvedeném pořadí:  

1. místo  Ondřej Vojáček  - Střední průmyslová 
škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace 
Centrum propagační tvorby a  polygrafie Velké 
Poříčí.

2. místo  Klára Čmejrková - VOŠ a SUŠ Václava 
Hollara, Praha 3. 

3. místo  Marie Anna Chodaničová - VOŠ a SUŠ 
Václava Hollara, Praha 3.
Představujeme vám vítězný návrh studenta On-

dřeje Vojáčka, který bude jednou ročně udělován 
významné osobnosti ze společenského života za ce-
loživotní přínos v boji proti drogám. 

Všem studentům děkujeme za účast a blahopře-
jeme vítězům!
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Abstract:
The National Drug Headquarters of the Police of 
the Czech Republic called on higher and secondary 
vocational schools to create an artistic model ex-
pressing the complexity of the fight against drugs. 
The winning design, which became the work of 
student Ondřej Vojáček from the Otto Wichterle 
Secondary Industrial School in Velké Poříčí, will 
be awarded to important personalities as a sym-
bol for his lifelong contribution to the fight against 
drugs.
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