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ÚVOD
Pro nové studenty, čerstvě zapsané do 1. roční-
ku bakalářského studia, pořádala Fakulta ag-
robiologie, potravinových a  přírodních zdro-
jů ČZU v Praze ve spolupráci se zaměstnanci 
a studenty fakulty třídenní seznamovací kurz. 
První den se studenti rozdělili do 10 skupin 
po 13 a procházeli různá stanoviště. Zde bylo 
cílem vhodnou formou zábavy se ve skupi-
ně vzájemně poznat a  vytvořit pro další dny 
pevný tým. Tentokrát byla 2 stanoviště pod 
patronací NPC PČR, jedno z  nich čistě zážit-
kové, druhé vzdělávací. Obě stanoviště NPC se 
ve vyhodnocovací anketě umístila mezi třemi 
nejoblíbenějšími stanovišti (hodnotilo celkem 
112 studentů).
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Abstrakt: Seznamovacího kurzu České zemědělské univerzity v Praze organizova-
ného v září roku 2022 pro nově nastoupivší studenty bakalářského studia se v pozi-
ci vzdělávací zúčastnili také příslušníci Národní protidrogové centrály SKPV PČR. 
Účelem přítomnosti NPC bylo představit studentům některé její činnosti, včetně 
terénní práce, a také vyzkoušet ovládání zbraně na zkušební laserové střelnici. Po-
zvání NPC na studentský seznamovací kurz ČZU je další z příkladů vzájemné spolu-
práce mezi oběma organizacemi. 
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ÚČAST NÁRODNÍ PROTIDROGOVÉ 
CENTRÁLY SKPV PČR 
Národní protidrogová centrála SKPV PČR (dále 
také „NPC“) obdržela od ČZU k  rukám ředitele 
pana brig. gen. PhDr. Jakuba Frydrycha oficiální 
pozvání k aktivní účasti na AgroSHOW 2022. NPC 
svoji přítomnost na místě přijala prostřednictvím 
dvou příslušníků Oddělení koordinace, vzdělá-
vání a strategie, kteří ji pojali ve dvou rovinách – 
edukační a  sportovní, k  čemuž jim ČZU vyčlenila 
dvě stanoviště, kterými noví studenti procházeli.

Na stanovišti v nové budově FAPPZ – F probíhal 
odborný výklad zabývající se oblastí návykových lá-
tek a  seznámením s  některými z  mnoha činností, 
kterými je NPC v rámci své působnosti pověřena. 
Studentům byla například na místě představena 
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v  praxi funkce kolorimetrických orientačních se-
lektivních detekčních testů NARK II, fungujících 
na bázi reakce s  konkrétní návykovou látkou, 
případně se strukturně podobnými skupinami 
návykových látek. Tím se představila jedna ze zá-
kladních policejních činností nejen příslušníků 
NPC na místě činu v případě nutnosti rychlé a spo-
lehlivé identifikace návykových látek. NARK II  
je standardně používán celou Policií České repub-
liky a slouží k identifikaci vzorků návykových látek, 
nikoliv však ke zjištění ovlivnění osoby návykovou 
látkou. Jako zajímavou ocenili posluchači možnost 
vyzkoušet si speciální „drogové brýle“, které po 
nasazení na oči imitují zkreslený pohled po into-
xikaci některými návykovými látkami (halucino-
geny, etanol, konopné drogy). Na základě popudu 
ze strany přítomného příslušníka NPC se studenti 
měli po vyzkoušení brýlí zamyslet nad otázkou, jak 
nebezpečné může být s takto změněným vnímáním 
reality vykonávat některé náročné činnosti, jako je 
řízení motorových vozidel, obsluha strojů a další. 
V neposlední řadě byl zájemcům představen dro-
gový kufr, který obsahuje velmi zdařilé napodobe-

niny nejfrekventovaněji zneužívaných návykových 
látek. Drogový kufr je nejen příslušníky NPC po-
užíván ke školicím účelům pro začínající policis-
ty, ale i  pro pracovníky školství, úřadů, městské 
policie apod. Zpravidla se nad drogovým kufrem 
otevřela velmi zajímavá, ale časově limitovaná 
diskuse, v níž se studenti ptali na aktuální téma-
ta. Podle očekávání se otázky zaměřovaly na postoj 
NPC k  tlaku na legalizaci/liberalizaci marihuany, 
ale také na problematiku terapie psychedeliky, 
kratom, CBD, nikotinové sáčky, detekci ovlivnění 
návykovými látkami u osob a činnost organizova-
ného zločinu v oblasti drog. 

Na druhém stanovišti umístěném v prostoru tě-
locvičny Katedry tělesné výchovy byla k vyzkoušení 
laserová střelnice. Posluchači, kteří o  to projevili 
zájem, měli možnost vyzkoušet svoji střeleckou do-
vednost s  pistolemi emitujícími laserový paprsek 
s okamžitým vyhodnocením zásahu na elektronic-
kém setu a poměřit se s ostatními budoucími ko-
legy. V krátce vyměřeném čase, vyplněném zejmé-
na střelbou, se našel čas i na anketu. Z ní jsme se 
dozvěděli, že 30 % studentek a  studentů zvažuje 

Obr. 1 – orientační terénní detekce zjištění návykových látek na sadě NARK II v praxi (Zdroj: Marie Hendrychová).
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si v budoucnu zařídit zbrojní průkaz. A ještě více, 
38 % studentek/studentů již střílelo ze zbraně ka-
tegorie A. U vzduchovky to bylo již ¾ oslovených. 
A  pouze 1 studentka měla odpor ke zbrani. Pta-
li jsme se 126 studentek a studentů celého kurzu. 
Zbývá upřesnit, že na celém kurzu AgroSHOW byla 
jen pětina mužů.

AgroSHOW poctil svou návštěvou ředitel NPC 
PČR, brigádní generál PhDr. Jakub Frydrych. Spo-
lečně jsme navštívili Potravinářský pavilon, kde nás 
přijal ředitel Ing. David Farský, prošli jsme některé 
výrobní potravinářské provozy. Dále jsme navštívili 
laboratoř s léčebným konopím, kterou nás provedl 
Ing. Matěj Malík. 

NPC považuje přítomnost prostřednictvím 
svých příslušníků jako akt navázání další vzájemně 
prospěšné spolupráce a  měla možnost představit 
některé své aktivity novým studentům ČZU. Ag-
roSHOW 2022, jako další z  mnoha aktivit NPC, 
pouze pozitivně demonstruje multioborový přesah, 
jaký NPC zaujímá. Je třeba také zmínit, že celá řada 
současných příslušníků Policie České republiku 
bylo nebo jsou studenty ČZU. 

Vyjádření o konfliktu zájmů/Conflict of in-
terest: Autoři prohlašují, že v souvislosti s člán-
kem jsou bez konfliktu zájmu.
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Abstract: The introductory course of the Czech 
University of Life Sciences Prague, organized 
in September 2022 for newly enrolled students 
of the bachelor‘s degree programme, was also 
attended by members of the National Drug 
Headquarters of the Criminal Police and In-
vestigation Service Police of the Czech Repub-
lic. The purpose of the NPC‘s presence was to 
introduce the students to some of its activities, 
including field work, and also to test the control 
of a weapon on a test laser shooting range. The 
invitation of the NPC to the student introducto-
ry course of the CULS Prague is another exam-
ple of mutual cooperation between these two 
organisations.
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 Obr. 2 – stanoviště NPC laserová střelnice  
(Zdroj: Marie Hendrychová).

Obr. 3 – ředitel NPC SKPV PČR brig. gen. PhDr. Jakub 
Frydrych na návštěvě AgroSHOW 2022 hovoří  
s organizátorem akce ing. Vlastimilem Mikšíkem, Ph.D. 
(Zdroj: Marie Hendrychová).


