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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá kriminálními seriály Malý pitaval z velkého města a 

Případy 1. oddělení, jejich analýzou a vzájemnou komparací. Zaměřuje se především na 

výstavbu děje, výběr zobrazovaných kriminálních činů, zobrazení práce kriminalistů a 

charakteristiku prostředí a postav. Jejím cílem je také na příkladu vybraných seriálů zjistit, 

jak se československé a české kriminální seriály v průběhu let proměnily. Dále zkoumá 

také ohlasy ve vybraných médiích v době premiéry obou seriálů a divácké recenze na 

internetovém serveru csfd.cz. V případě Malého pitavalu z velkého města se zaměřuje také 

na reflexi v médiích v období repríz po roce 2000. Teoretická část představuje základní 

televizní principy, zejména serialitu, televizní kriminální drama jako samostatný žánr a 

také shrnuje vývoj televizních seriálů v českém prostředí a vznik krimiseriálů. 

 

 

Abstract 

The master thesis is dealing with crime series Malý pitaval z velkého města a 

Případy 1. oddělení, their analysis and their mutual comparison. It is focused mainly on the 

plot construction, choice of illustrated criminal offenses, representation of criminalist´s 

work, and characteristics of the environment and main characters. The aim is also to get to 

know how Czechoslovakian and Czech crime series have changed over the years. It 

explores a reaction of chosen media around the premiere of the series and audience reviews 

on the internet website csfd.cz. In case of Malý pitaval z velkého města it focuses on media 

reaction during the reruns after the year 2000. The theoretical part introduces the main 

principles of television, mainly seriality, television crime drama as a genre, and 

summarizes the development of television series in the Czech environment and the 

formation of crimes series. 
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1  Úvod 

Kriminální seriály patří v současnosti k nejoblíbenějším televizním žánrům, čehož 

využívají i jednotlivé televizní stanice. Jen Česká televize uvedla od začátku roku 2021 tři 

nové kriminální seriály – Hlavu Medúzy z prostředí brněnské „mordparty“ v režii Filipa 

Renče, historické Zločiny Velké Prahy z období 1. republiky a komediální Boží mlýny. Na 

podzim loňského roku se na Primu vrátil také seriál Polda. Tvůrci v premiérové čtvrté sérii 

přistoupili k radikálnímu kroku a Davida Matáska nově v ústřední dvojici doplnil Vladimír 

Polívka. Na Poldu v průběhu května 2021 přímo navázal kvůli pandemii koronaviru 

dlouho odkládaný seriál Einstein – Případy nesnesitelného génia, který pojednává o 

uznávaném fyzikovi, pravnukovi Alberta Einsteina, jenž se nedobrovolně stává policejním 

expertem. Televize Nova na jaře letošního roku odvysílala šestou řadu kriminálního seriálu 

Specialisté a pokračování, konkrétně 4. série, se dočká také úspěšný seriál z prostředí 

šumavských lesů Policie Modrava. 

Pravidelné televizní vysílání v Československu začalo roku 1953, první seriál se ale 

na rozdíl od jiných národních televizí objevil na televizních obrazovkách poměrně pozdě. 

První díl seriálu Rodina Bláhova měl premiéru v prosinci roku 1959. Na konci šedesátých 

let byly pro televizi adaptovány detektivní romány Josefa Škvoreckého s názvem Vědecké 

metody poručíka Borůvky a na obrazovkách se objevil i kriminální seriál z doby první 

republiky Hříšní lidé města pražského. 1 Od té doby v Československu a následně v České 

republice vznikly kriminálních seriálů desítky. Jen v posledních deseti letech jde o 38 

krimiseriálů. 

Diplomová práce se zabývá proměnou československého a českého kriminálního 

seriálu na příkladu Malého pitavalu z velkého města a Případů 1. oddělení. Oba zkoumané 

seriály se odehrávají v prostředí pražské kriminálky a vychází ze skutečných případů. 

Seriál Malý pitaval z velkého města patří mezi nejčastěji reprízované kriminální seriály, 

které vznikly před rokem 1989, a po roce 2000 se stal pravidelnou součástí letního 

 

1 KORDA, Jakub. České televizní krimi série a jejich žánrové souvislosti (1989-2009). Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3424-7, s. 76; SMETANA, Miloš. Televizní seriál a jeho 

paradoxy. Praha: ISV, 2000. Masmédia a divadlo. ISBN 80-858-6660-9., s. 22. 
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televizního vysílacího schématu, výjimkou není ani letošní rok. Seriál navíc i v současnosti 

při reprízách dosahuje vysoké sledovanosti. Případy 1. oddělení naopak patří mezi nejlépe 

hodnocené kriminální seriály vzniklé v posledních letech, a to jak u odborných kritiků, tak 

u laické veřejnosti. 

Základní metodou zpracování materiálu bude kvalitativní obsahová analýza. 

V práci se při analýze obou seriálů zaměřím na výstavbu děje, zápletku, charakteristiku 

prostředí a postav, výběr zobrazovaných kriminálních činů a také na vyobrazení práce 

kriminalistů. Při komparaci vybraných seriálů pak uplatním srovnávací analýzu. 

Práce se věnuje také reflexi obou seriálů v médiích, a to v období jejich 

premiérového vysílání a v případě Malého pitavalu z velkého města také v době jeho 

reprízování po roce 2000. Konkrétně se u Malého pitavalu z velkého města zabývá deníky 

Rudé právo, Svobodné slovo a Mladá fronta a časopisy Tvorba a Československá televize, 

u ohlasů po roce 2000 pak deníky Mladá fronta DNES, Lidové noviny a Právo, 

internetovými servery iDNES.cz, Novinky.cz, Lidovky.cz a časopisem Týdeník Televize. 

Výzkumný vzorek u Případů 1. oddělení tvoří deníky Mladá fronta DNES, Lidové noviny 

a Právo, internetové servery iDNES.cz, Novinky.cz, Lidovky.cz a časopis Týdeník 

Televize. 

Předmětem zkoumání bude rovněž skutečnost, proč je seriál Malý pitaval z velkého 

města pravidelně reprízován a u publika stále oblíben. Zabývat se budu také výsadním 

postavením seriálu Případy 1. oddělení v současné produkci českých kriminálních seriálů.  

Teoretická část diplomové práce pak představí základní televizní principy, 

například serialitu, definuje charakteristické prvky kriminálního žánru a přiblíží subžánry 

televizní fikce. Věnuje se také vývoji televizních seriálů v českém prostředí a vzniku 

krimiseriálů. 

Z důvodu nemožnosti dohledat přesné období natáčení obou řad seriálu Malý 

pitaval z velkého města jsem byla nucena odchýlit se od tezí a v diplomové práci vynechat 

kapitolu s ohlasy médií v této době. U Případů 1. oddělení jsem se věnovala i období 

natáčení.  
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2 Teoretická část 

2.1 Televize a její principy 

Televizní médium má, stejně jako například film nebo literatura, svá specifika. Je 

unikátní svou estetikou, způsoby, jakými diváka oslovuje a jak s ním pracuje, specifickými 

postupy vyprávění, které využívají především sériovou povahu pořadů, ale také způsoby 

distribuce a zvláštními rámci její recepce.2 

Za hlavní charakteristické znaky současné televize Jakub Korda v práci Úvod do 

studia televize I považuje pluralitu, polysémii a mnohovrstevnatost. Mezi významné prvky 

dále řadí překlenutí tradičního způsobu recepce, tedy konceptu televize jako rodinného 

média, které sledují všichni příslušníci domácnosti společně v obývacím pokoji. 

V současnosti se proces sledování televizních obsahů vlivem moderních technologií 

individualizoval a diváci si sami mohou rozhodnout, kdy, kde a jak budou obsahy 

konzumovat.3 

To potvrzuje i Jason Mittel v knize Komplexní televize, podle něhož prošly 

dramatickými změnami v posledních patnácti letech také možnosti a praktiky televizního 

vyprávění.4 „Co bylo kdysi riskantním a inovativním nástrojem, jako třeba subjektivní 

vyprávění či narušení chronologie, představuje dnes téměř klišé. Jestliže kdysi existovaly 

jasně vytyčené hranice mezi seriálovým a epizodickým narativem, dnes se stírají. 

Představa, že by diváci mohli chtít (dokonce opakovaně) sledovat televizní seriály striktně 

chronologicky a kolektivně sdílet své poznatky s lidmi, které vůbec neznají, byla kdysi 

k smíchu. Dnes je to součástí mainstreamu,“5 uvádí Mittel. Proměna očekávání a způsobů, 

jakými diváci televizi sledují a jakými jsou seriály v dnešní době distribuovány, podle něj 

vedla k vytvoření nového módu televizního vyprávění, který nazývá komplexní televizí. Za 

klíčový koncept komplexní televize považuje poetiku, tedy zájem o specifické způsoby, 

 

2 KORDA, Jakub. Úvod do studia televize 1: studijní text pro kombinované studium. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4212-9, s. 7. 
3 KORDA, Jakub, 2014, c. d., s. 54 
4 MITTELL, Jason. Komplexní televize: poetika současného televizního vyprávění. Praha: Akropolis, 2019. 

POPs. ISBN 978-80-7470-244-0, s. 13–14. 
5 MITTELL, Jason, 2019, c. d., s. 13–14. 
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jakými texty vytvářejí významy, přičemž je kladen větší důraz na formální aspekty média 

jako takového než na problematiku obsahu a širších kulturních vlivů.6 Mittel konkrétně 

rozlišuje tři typy poetik – historickou, kognitivní a čtenářsky orientovanou. „V tomto 

smyslu pak zkoumá formální aspekty současných seriálů v kontextu historických, 

technologických a institucionálních proměn a snaží se jejich proměnu interpretovat i ve 

vztahu k existujícím kulturním praktikám samotných diváků,“7 shrnuje Korda. 

Typická pro televizi v současnosti je rovněž velká segmentace publik. Koncept 

masového publika už podle něj v současné televizní kultuře prakticky neexistuje. Nárůst 

konkurence totiž způsobil rozštěpení publika na menší skupiny, které sledují určité typy 

pořadů a kanálů. Došlo také k prolomení pomyslných hranic mezi televizí a kinematografií 

a růstu umělecké legitimity televize. Navzdory vzniku nových distribučních platforem, 

například VoD (Video on Demand), však stále existuje velká skupina lidí, která televizi 

sleduje v rámci souběžného televizního toku. 

Na důležitosti získala také živá televize a sledování živých přenosů na televizních 

obrazovkách tvoří dodnes podle Kordy jakousi přidanou hodnotu televizního média. 

S nástupem moderních technologií a sociálních sítí navíc narostl a zesílil princip 

interaktivity, který hraje důležitou roli při budování vztahu mezi médiem a diváky. Došlo 

rovněž k hybridizaci tradičních žánrů a nárůstu významu reality TV. 

Posouvají se i estetické normy, které využívají složitější a divácky náročnější 

vyprávěcí postupy. Charakteristickým znakem je rovněž boj o pozornost diváků a 

fungování televizního trhu na vysoce kompetitivních základech. Televizní stanice jsou 

proto často nuceny experimentovat, aby přilákaly diváky, o něž soupeří s internetem nebo 

herním průmyslem. Tvůrci televizních seriálů se tak, aby dokázali uspět, musí těmto 

podmínkám přizpůsobit. Vůdčí postavení v rozhodování o podobě současného seriálu však 

dnes z velké části drží především samotní diváci.8 

2.1.1 Serialita 

Televize je neodmyslitelně spjata s konceptem seriality, který patří mezi její 

 

6 MITTELL, Jason, 2019, c. d., s. 16–17. 
7 KORDA, Jakub: Poetika seriálové fikce: Od ztracených po Arabelu. Iluminace, roč. 29, 2017, č. 2, s. 133. 
8 KORDA, Jakub, 2014, c. d., s. 54–56. 
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základní konstituční prvky. Jde v podstatě o postupné přidělování příběhu.9 Počátky 

seriality jako takové jsou však starší než televizní vysílání. Vyprávění na pokračování se 

totiž objevovalo jak v literatuře, tak v tisku, a sehrálo významnou roli při rozvoji rozhlasu 

ve 20. letech 20. století. Televize s tímto principem začala pracovat až v průběhu 50. let a 

od 70. let se serialita stala klíčovou a dominantní produkční strategií, protože dokázala 

vybudovat konstantní a loajální publikum. Rovněž umožnila dlouhodobě kontraktovat 

herce a jiné tvůrčí profese, opakovaně využívat vybudované prostředí a kulisy a efektivně 

řadit jednotlivé pořady do programové struktury.10 

Serialita pevně souvisí s každodenností a manipulací s touhou tím, jaký vztah mezi 

divákem a sledovaným pořadem vytváří. Principu seriality se naopak příliš nedaří 

v prostředí internetu, tedy v prostředí, které je kontinuální a neustále dostupné. Je úspěšná 

tam, kde funguje určitý vnější regulátor, organizátor a distributor příběhu, který dokáže 

pracovat s touhou publika po pravidelném pokračování.11  

2.1.1.1 Formy seriality 

V průběhu televizního vysílání se na základě seriality začalo utvářet několik 

základních forem pořadů. V českém mediálním prostředí se obvykle hovoří pouze o dvou 

typech, a to televizních filmech a seriálech, které však nedokážou obsáhnout celou šíři 

možností popisu pořadů. Někteří teoretici (například Creeber nebo Butler) proto rozlišují 

pět základních variant televizních pořadů, a to izolovaný pořad (někdy označovaný také 

jako televizní film či televizní inscenace), minisérie, televizí antologie, série a seriál, 

přičemž každá z nich pracuje s prvky narativu jiným způsobem. Liší se také provázaností 

jednotlivých epizod nebo prací s postavami. 

Izolovaný pořad má ze všech variant nejblíže k tradiční kinematografii. Jde o 

samostatný příběh ohraničený úvodem a závěrem, kdy jsou zodpovězeny důležité narativní 

otázky a hádanky. Vystupuje v něm menší množství protagonistů, a pokud je středem 

příběhu skupina osob, vždy ji spojuje společný úkol. 

 

9 BEDNAŘÍK, Petr a Irena REIFOVÁ. Televizní seriál – záhada popkulturního sebevědomí. Mediální studia. 

2008, (1), s. 72. 
10 KORDA, Jakub, 2014, c. d., s. 31. 
11 BEDNAŘÍK, Petr a Irena REIFOVÁ, c. d., s. 72–74. 
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Minisérie vypráví příběh na časové ploše několika dílů, obvykle čtyř až sedmi. To 

jí umožňuje detailnější zachycení prostředí, postav i událostí. Na rozdíl od tradičního 

televizního seriálu však zůstává vyprávění poměrně uzavřené a diváci si jasně uvědomují 

jeho konečnost a směřování k vyvrcholení. Podle Kordy má minisérie vyšší kulturní status 

a je pro ni typická sevřená forma využívaná ve filmu či literatuře. Často jde o adaptace 

literárních předloh. 

Televizní antologie spojuje několik samostatných epizod do jednoho celku na 

základě tématu, prostředí nebo postav. Samostatné příběhy bývají propojovány například 

přítomností vedlejší postavy, která nehraje důležitou roli v příběhu samotném, ale 

v zastřešující úrovni celé antologie. V případě spojení na základě tematického nebo 

stylového konceptu vystupují v jednotlivých epizodách vždy nové postavy. Jednotlivé části 

antologie se poté charakteristikou blíží izolovanému pořadu. 

Série sice sestává ze vzájemně propojených epizod, v každé z nich je ale stanovená 

klíčová hádanka v závěru vyřešena, takže způsob narace je v rámci jedné epizody 

nezávislý. Hlavní hrdina či hrdinové jsou divákovi dobře známí, jejich expozice je 

společně s časem a prostředím uvedena v pilotním díle. Osobní historie postav není pro 

vývoj jednotlivých epizod nijak důležitá. Typickým znakem série je rovněž to, že u 

protagonistů nedochází k žádnému psychologickému vývoji nebo proměnám. 

Typickou charakteristikou seriálu je použití kumulativního narativu, tedy propojení 

děje mezi po sobě jdoucími díly a jejich vzájemná návaznost. Následující díl obvykle 

začíná tam, kde skončil předchozí. Narativ tedy není v rámci jednoho dílu soběstačný a 

nedochází k zodpovězení klíčových narativních otázek. Často využívaným prvkem je 

rekapitulace klíčových událostí předchozích dílů v úvodu nového. Princip seriálu 

umožňuje postavám psychologický a osobnostní vývoj.12 „Motivace postav bývají 

definovány na začátku seriálu (popřípadě řady), ukončení řady často přináší zodpovězení 

většiny narativních hádanek, přičemž některé z těch klíčových zůstávají nezodpovězené,“13 

uvádí Korda. Moment, kdy zůstane klíčová hádanka nezodpovězena a divák musí čekat na 

další díl či sérii, se nazývá cliffhanger. V závěru seriálu nejsou na konci série vyřčeny 

 

12 Korda, 2014, c. d., s. 34–37; CREEBER, Glen. Serial Television: Big Drama on the Small Screen. 2. 

London: British Film Institute, 2010. ISBN 9781844570218, s. 2–12. 
13 Korda, 2014, c. d., s. 37.  
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žádné nové otázky a je rovněž rozluštěna hlavní seriálová hádanka. Narativní linie jsou 

obvykle navázány na konkrétní postavy. 

Nejde však o striktně oddělené kategorie, některé pořady cíleně principy různých 

formátů seriality kombinují. U jiných může dojít ke změně či posunu formátu v průběhu 

vysílání pořadu, což svědčí o variabilitě a flexibilitě seriálových forem.14 

Naopak zjednodušenou terminologii využívá ve své práci například Radomír D. 

Kokeš. „Seriálem rozumím televizní dílo složené z většího počtu fikčních epizod (tedy více 

než jedné), které mají společné znaky (nezávisle na tom, jestli na sebe navazují, nebo se 

variují) a jejich součet tvoří celek seriálu. Přitom každá z nich zase představuje celek 

složený z částí. A tyto části na sebe mohou, ale nemusí navazovat v jiných epizodách,“15 

vysvětluje. Termíny series, serials či shows využívané v anglicky mluvícím prostředí 

označuje jednotným názvem seriál. K tomuto způsobu terminologie se budu ve většině 

případů přiklánět v této práci i já. 

2.2 Televizní kriminální drama jako žánr 

2.2.1 Definice žánru 

Pojem žánr pochází z francouzského slova genre, které v překladu znamená druh 

nebo typ. Jde o ustálenou kategorii mediálních produktů, které se vyznačují společnými 

tematickými, kompozičními nebo formálními rysy.16 Steve Neale v knize The Televison 

Genre Book přirovnává žánr k biologii a její taxonomii druhů. Žánry podle něj fungují 

stejným způsobem – umožňují jednodušeji identifikovat různé druhy uměleckých produktů 

a toto poměrně velké množství materiálu organizovat do menších kategorií.17 

Jason Mittel žánry definuje jako kulturní produkty stanovené mediální praxí, které 

se neustále mění a redefinují. „Žánry jsou v různých oblastech kulturní praxe tak běžné, že 

se jejich definice mohou často zdát jako dané. Všichni se shodneme na základním chápání 

 

14 Korda, 2014, c. d., s. 37. 
15 KOKEŠ, Radomír D. Fikční světy (kriminálního) televizního seriálu. Iluminace. 2009, 21(4), s. 5. 
16 ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012. ISBN 

978-80-7331-246-6, s. 40–42. 
17 CREEBER, Glen, Toby MILLER a John TULLOCH, ed. The television genre book. 3rd edition. London: 

BFI Palgrave, a BFI book published Palgrave, [2015]. ISBN 978-184457-526-8, s. 1–4. 
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toho, co je situační komedie, a není potřeba jej dále rozvádět,“18 uvádí v knize Genre and 

television. 

Dělení televizních obsahů není důležité pouze pro studium televize jako takové, ale 

také pro diváky a producenty. Televizní divák se podle žánrů často orientuje a následně 

vybírá, který pořad bude sledovat.19 

Podle Jeremyho Orlebara žánrová televize sleduje a využívá očekávání publika. Jde 

v podstatě o přenesení moci. Producentům televizních obsahů pomáhají žánry nejen 

definovat produkt jako takový, ale i určit jeho vztahy k dalším podobným produktům. 

Televizní žánry jsou pro producenty atraktivní, protože často fungují jako známá obchodní 

značka. Na publikum podle něj působí bezpečně a přitažlivě, stejně jako účast populárního 

herce, také rozpoznání známých žánrových konvencí.20 

2.2.2 Konstituční prvky kriminálního žánru 

Nick Lacey za základní konstituční prvky žánrových kategorií považuje „repertoár 

prvků“, tedy typ postav, prostředí, ikonografii, narativ a styl. Jakub Korda na něj v knize 

České televizní krimi série a jejich žánrové souvislosti (1989-2009) navazuje a dále tento 

koncept rozvíjí a uplatňuje ho na kriminální fikci.  

Jedním z hlavních kritérií pro dělení kriminálního žánru na dílčí kategorie je typ 

hlavního hrdiny. Právě postavy jsou podle Kordy pro diváky motivací, proč se opakovaně 

vracet ke sledování vzájemně si podobných příběhových schémat. „V kriminálním žánru, 

který má ve svém základu půdorys morality, jsou samozřejmě postavy klíčovými nositeli 

určitých kulturních významů, hodnot a norem. Prosociální i antisociální významy jsou tu 

vázány na konkrétní konstrukce zločinců a ochránců zákona,“21 uvádí Korda. 

V kriminálním seriálu je podle Laceyho typickým protagonistou policista nebo soukromý 

detektiv, který je ohrožován zápornou postavou. Střet záporného zločince s hrdinným 

vyšetřovatelem jako hráčů, kteří pouze pasivně přijímají své role, může oslabovat 

 

18 MITTELL, Jason. Genre and television: from cop shows to cartoons in American culture. New York: 

Routledge, 2004. ISBN 0-415-96903-4, s. 1. 
19 TURNER, Graeme. In: CREEBER, Glen, Toby MILLER a John TULLOCH, ed., c.d., s. 8. 
20 ORLEBAR, Jeremy, c. d., s. 41–42. 
21 KORDA, Jakub, 2012, c. d., s. 48. 
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moralizující potenciál symbolického prostředí.22 

Prostředí v rámci kriminální fikce v sobě zahrnuje jak rovinu prostorovou, tak 

časovou. „Místní a časové určení pořadu má velký potenciál pro vytváření významů – 

konkrétní místa i konkrétní historická období mohou být apriori vybavena určitými 

sdílenými představami, tedy fungovat jako obecně kulturní kódy,“23 popisuje Korda. Různé 

typy prostředí bývají využívány k demonstraci různých typů symbolických konfliktů, 

například městské prostředí a venkov. V příběhu pak mohou vystupovat jako opozice, 

případně jedno z prostředí převezme dominantní roli a určuje celkovou atmosféru pořadu, 

determinuje typy postav i zápletku. Opozičních významů mohou využívat i časové 

charakteristiky, které rovněž definují určitou atmosféru fikčního světa. Pořady často 

využívají například střetávání časových rovin minulosti, současnosti a budoucnosti.24 

Pojem ikonografie poprvé použil Erwin Panofsky v roce 1955 ve své umělecké 

kritice a označoval jím pouze vizuální znaky. Podle něj ikonografie spočívala v přesné 

identifikaci vloženého motivu odkazujícího na určité významy, pro pochopení byla tedy 

nutná předchozí znalost témat a pojmů, k nimž motiv odkazoval. Dnes podle Laceyho 

v oblasti televizní fikce pod výrazem ikonografie chápeme jakékoliv objekty nebo zvuky, 

které jsou spojovány výhradně s určitým žánrem. Může se tedy jednat například o 

předměty spojované s postavami policistů či detektivů a zločinů a dalšími prvky, které 

pomáhají utvářet žánrová očekávání (policejní auta, zbraně, výstřely, houkačky, průkazky 

FBI, …).25 

Ústředním bodem narativu kriminální fikce je zločin a jeho existence je pro ni 

základní podmínkou. Každý žánr a subžánr má svou specifickou vyprávěcí strukturu.26 

Podle Kordy může mít vyprávění více rovin, od spáchání zločinu, přes jeho vyšetřování až 

po soudní přelíčení a případné odsouzení či osvobození obviněného. I narativ v sobě může 

nést binární opozice, které se obvykle nachází ve formě „morální hierarchie“, tedy 

 

22 KORDA, Jakub, 2012, c. d., s. 48–50; LACEY, Nick. Narrative and Genre: key concepts in media studies. 

New York: Palgrave, 2000. ISBN 9780333658727, s. 137–138. 
23 KORDA, Jakub, 2012, c. d., s. 50. 
24 KORDA, Jakub, 2012, c. d., s. 50–51. 
25 LACEY, Nick, c. d., s. 138–139; KORDA, Jakub, 2012, c. d., s. 51. 
26 LACEY, Nick, c. d., s. 139. 
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hodnotové privilegovanosti jednoho z prvků, uvádí Korda.27 

2.2.3 Vymezení televizního kriminálního žánru 

V případě vymezení kriminální fikce neexistuje mezi teoretiky úplný konsenzus. 

Například Jakub Korda ve své práci České televizní krimi série a jejich žánrové souvislosti 

(1989-2009) jako definující prvky kriminální fikce chápe centrální roli zločinu v jeho 

různých procesuálních fázích a přítomnost postav angažovaných v těchto aktivitách.28 

Nick Lacey v knize Narrative and Genre zmiňuje rovněž sedm opozic Geoffreyho 

Hurdea, které vytváří rámec televizní kriminální fikce. Mezi protiklady formující 

kriminální žánr řadí policii versus zločin, zákon versus pravidla, profesionalitu versus 

organizaci, autoritu versus byrokracii, intuici versus technologie, masy versus intelektuály 

a přátelství versus status. V kriminální fikci jsou podle Laceyho upřednostňovány policie, 

zákon, profesionalita, autorita, intuice, masy a kamarádství. Policista je tedy profesionál, 

který usiluje o vyřešení zločinu, což mu organizace mnohdy ztěžuje. Autorita protagonisty 

je dána jeho profesionalitou, ne jeho pozicí v pracovní hierarchii. Využívá spíše svoji 

intuici než technologie a jeho mezilidské vztahy jsou dány respektem, nikoliv pracovním 

postavením.29 

Glen Creeber kriminální seriál v knize The Television Genre Book řadí mezi 

televizní dramata, kam podle něj patří rovněž akční seriál, teen drama, nemocniční drama, 

drama-dokument, kostýmní drama, televizní fantasy, sci-fi a postmoderní drama.30 

Mareike Jenner v téže knize pak samotnou kriminální fikci definuje jako všechny obsahy, 

jejichž hlavní dění souvisí se zločinem, přičemž se mohou zaměřovat jak na páchání 

zločinu, tak na jeho vyšetřování. Využívají nejrůznější narativní struktury, vizuální styly i 

témata. Podle některých kriminálních seriálů je zločin neodpustitelný prohřešek proti 

sociálním a institucionálním normám, jiné na něj pohlíží ironicky a zabývají se jeho 

možnými zajímavými hledisky a další přemýšlejí nad tím, co je dobré a špatné.31 

 

27 KORDA, Jakub, 2012, c. d., s. 55. 
28 KORDA, Jakub, 2012 c. d., s. 46. 
29 LACEY, Nick, c. d., s. 163–166. 
30 CREEBER, Glen. In: CREEBER, Glen, Toby MILLER a John TULLOCH, ed., c.d. 
31 JENNER, Mareike. In: CREEBER, Glen, Toby MILLER a John TULLOCH, ed., c.d., s. 17–19. 
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Podle Jeremyho Orlebara začínají příběhy kriminální fikce narušením sociálního 

světa daného pořadu a úkolem policisty nebo detektiva je znovu nastolit rovnováhu, čehož 

dosahuje sekvencí procesů, které obvykle následují v pevně daném pořadí – sběr důkazů, 

zpovídání svědků a podezřelých, což podle něj umožní odstranit rozkladnou sílu, a to 

většinou zatčením osoby páchající zločin, přičemž vzniknou podmínky pro znovunastolení 

řádu. „Ideologické funkce pořadů překračují žánrové hranice. Krimiseriály jsou založeny 

na protikladu legálnosti a kriminality. Hlavní postava detektiva nebo policisty je osobním 

reprezentantem legálnosti, proti němuž stojí jinakost zločinu a jeho pachatelů. Televizní 

publikum je podněcováno k tomu, aby se identifikovalo s hlavní postavou, zatímco 

kriminálník je v pozici outsidera narušujícího zákon,“32 uvádí Orlebar. 

 I tak se podle něj kriminální žánr v průběhu času mění, nastává například zmatení 

mezi legálností a deviací, kdy se postavy pachatelů zločinu a jejich chování mohou velmi 

podobat jednání policistů a detektivů (násilí, nerespektování autorit, lhaní, …). Odlišuje je 

pouze efektivnost jejich metod a účel, který opodstatňuje jejich chování.33 

Radomír D. Kokeš zase v práci Fikční světy (kriminálního) televizního seriálu 

vyjmenovává tři podmínky vzniku modu kriminálního seriálu. Bez nich by podle něj 

kriminální fikce nemohla fungovat. Zaprvé musí mít události, které s případem souvisí, 

před začátkem vyšetřování uzavřený charakter. Musí se tedy odehrát ještě před počátkem 

vyprávění nebo na jeho začátku, případně se v průběhu pořadu mohou rozšiřovat o další 

zločiny, které jsou však pro vyšetřovatele, pokud není jejich přímým účastníkem, 

minulostí. Fikční přítomnost je tedy shodná s časem vyšetřování v případě, že není 

explicitně řečeno jinak. 

Další podmínkou je, že vyšetřovatel je oficiálně nebo na základě obecné dohody 

pověřený pátráním. U této podmínky rozlišuje dále tři kategorie fikčních konatelů. První 

z nich nazývá dohodnutým pověřením. Konatel je v tomto případě pověřen vyšetřováním 

buď na základě okolností, nebo na základě svých dispozic, které ho činí kompetentním. 

V druhé kategorii má konatel pověření institucionální, tedy povolení vykonávat 

vyšetřovatelskou praxi. Obvykle jde tedy o soukromého detektiva nebo soukromou 

 

32 ORLEBAR, Jeremy, c. d., s. 41–42. 
33 ORLEBAR, Jeremy, c. d., s. 41–46. 
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organizaci. Třetí kategorií je institucionalizovaný vyšetřovatel, tedy představitel zákona a 

příslušník státní instituce (policie, vlády, soudu, …). 

V neposlední řadě pak podle Kokeše musí průběh vyšetřování a rekonstrukce 

událostí definujících případ tvořit jádro vyprávění. To může být rozšířeno o soudní 

přelíčení, které však nikdy nesmí příběhu dominovat. Zmíněné podmínky tak z kriminální 

fikce vylučují soudní drama, kriminální thriller nebo špionská, gangsterská nebo vězeňská 

dramata, se kterými pracuje Korda.34 

2.2.4 Podkategorie televizní kriminální fikce 

Jak bylo zmíněno výše, kategorizace televizní kriminální fikce je poměrně 

komplikovaná a nejednoznačná. V práci jsem se proto rozhodla využít taxonomii 

zavedenou Jakubem Kordou, který kriminální fikci chápe jako příběhy zabývající se všemi 

fázemi páchání a trestání zločinu, přičemž motivem postav a jejich akcí je právě zločin, a 

pracuje s kategoriemi detektivní drama, policejní drama, soudní a právnické drama, 

špionážní drama, gangsterské a mafiánské drama, vězeňské drama a zvláštní hybridní 

formy kriminálního dramatu.35 

2.2.4.1 Detektivní drama 

Detektivní drama je podle Mareike Jenner dominantním subžánrem kriminální 

fikce. Hlavním hrdinou je, jak název kategorie napovídá, detektiv, který pracuje v izolaci a 

je nezávislý, a to alespoň částečně, na policejním oddělení.36 To určuje jeho vztah 

k ostatním policistům, jejich práci a pravidlům a také jeho osobní motivaci. 

Podle Jenner jde často o nespolečenské hrdiny, kteří se vyznačují excentrickým 

chováním a brilantními mentálními schopnostmi. Právě jejich geniální myšlení je často 

v kontrastu s pomalu uvažujícími policisty, s nimiž jsou nuceni v některých případech 

spolupracovat. Někdy trpí také poruchami osobnostmi, užívají drogy nebo alkohol.37 

Korda ve své práci rozlišuje detektiva amatéra, soukromého detektiva a jiné 

 

34 KOKEŠ, Radomír D., c. d., s. 8–11. 
35 KORDA, Jakub, 2012, c. d., s. 56. 
36 JENNER, Mareike. In: CREEBER, Glen, Toby MILLER a John TULLOCH, ed., c.d., s. 20. 
37 JENNER, Mareike. In: CREEBER, Glen, Toby MILLER a John TULLOCH, ed., c.d., s. 20–22. 
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investigativní profese. Postavy detektivů amatérů často vychází z klasických děl detektivní 

literatury a jsou využívány jako předobraz pro nejrůznější televizní adaptace. Obvykle jde 

o geniální osobnosti, které intelektuálně převyšují své okolí, proto jsou doprovázeni méně 

inteligentním partnerem, který funguje jako jakýsi prostředník mezi detektivem a 

publikem, protože právě jemu detektiv vysvětluje jednotlivé fáze vyšetřování. Je schopný 

číst stopy, které jsou v tu chvíli pro diváky nepochopitelné, a často se orientuje v oblasti 

vědy. Pro většinu detektivů amatérů je typické, že zločiny a záhady řeší z vlastního zájmu 

a zápalu bez nároku na finanční odměnu. S policií si protagonista konkuruje, přesto s ní 

spolupracuje. V porovnání s ním však často policisté působí jako nekompetentní a méně 

schopní a často podezřívají špatnou osobu.38 

Pro soukromého detektiva, někdy také označovaného jako soukromé očko, je na 

rozdíl od detektiva amatéra vyšetřování způsobem obživy. Liší se tak jeho motivy i způsob 

vyšetřování. Práci mu zadává klient (často prototyp femme fatale nebo boháče) a on se 

musí částečně podřizovat jeho požadavkům. Někdy bývá klientem dokonce manipulován a 

stává se jednou z jeho obětí. Typické je pro něj podle Kordy překračování a porušování 

hranice mezi normalitou a zločinem, často se vymezuje vůči práci policie a dokáže zločin 

odkrýt rychleji než ona. Zpravidla jde o bývalého policistu, který musel svou původní práci 

opustit nebo byl propuštěn a který je ochoten při vyšetřování případu jít za hranici pohodlí. 

Významnou ikonografickou roli zde hrají fyzické střety s pachatelem, zbraně, výstřely 

nebo vozidla.39 

Ostatní investigativní profese spojuje veřejný zájem, například ochrana demokracie 

a svobody člověka. Nejčastěji je protagonistou novinář, jehož cílem je odhalit společensky 

nepřijatelné jednání. Potrestání viníka v tomto formátu nemá podobu zatčení, ale odhalení 

jeho jednání na veřejnosti v mediálním prostoru. Pravidelně se v roli investigativních 

vyšetřovatelů objevují také lékaři.40 

2.2.4.2 Policejní drama 

V policejním dramatu pracuje hlavní vyšetřovatel pro policii. U této kategorie 

 

38 KORDA, Jakub, 2012, c. d., s. 57–58. 
39 KORDA, Jakub, 2012, c. d., s. 58–59. 
40 KORDA, Jakub, 2012, c. d., s. 60. 
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Korda rozlišuje uniformované policisty, neuniformované policejní detektivy, experty 

zaměstnané u policie a experty spolupracující s policií. Povinností uniformovaných 

policistů je chránit obyčejné lidi. Postavy i případy, které řeší, se tak blíží obrazu 

každodennosti. Často jde o skupinu policistů, z nichž nikdo nevyčnívá a pozornost je 

rovnoměrně rozdělena mezi každého z nich. Právě zaměření na každodenní práci a větší 

množství postav umožňuje i zapojení osobní témat, která s vyšetřováním přímo nesouvisí. 

Mezi významné ikonografické prvky této kategorie patří policejní uniformy a vozy, zvuk 

houkačky nebo třeba záběry na jízdu policejních hlídek městem. Policisté jsou v tomto 

typu seriálů reprezentováni jako obětaví pracovníci, kteří mají nebezpečnou a nikdy 

nekončící práci jako poslání.41 

I neuniformovaní policejní detektivové pracují ve skupině a případy řeší společně, 

takže divákova pozornost se rovnoměrně dělí mezi několik hlavních postav. Rozdíly mezi 

jednotlivými členy policejního týmu jsou především osobnostní, nikoliv na základě 

odbornosti. Příběhy mají častěji epizodickou povahu a děj má stabilní schéma – v úvodu 

divák sleduje spáchání či objevení zločinu, policisté přichází do služby a při vyšetřování 

objevují klíčový důkaz nebo svědka a v závěru usvědčují pachatele.42 

Experti působící u policie vynikají v některé z oblastí přírodních nebo 

společenských věd. Důležitou roli zde tak při vyšetřování hraje vědecká metoda. Stejně 

jako policisté mohou experti nosit zbraň, přímo se však policejních akcí neúčastní. Často 

vykazují podobné rysy chování jako excentričtí detektivové amatéři. Působí v široké škále 

oborů – v soudní patologii a dalších odvětvích forenzní kriminalistiky (balistika, IT, 

entomologie, analýza kostí) nebo psychologii. Pravděpodobně nejvýznamnějším 

ikonografickým prvkem je v tomto typu kriminální fikce užití odborné řeči.43 

Skupina expertů spolupracujících s policií se předchozí kategorii značně podobá. 

K vyšetřování bývají odborníci přizvání na základě jejich mimořádných schopností a 

znalostí. Spadají sem obory, které nejsou běžnou součástí vyšetřování a kriminalistické 

práce, třeba kulturně-antropologická metoda, paranormální schopnosti nebo komunikace se 

 

41 KORDA, Jakub, 2012, c. d., s. 61–62. 
42 KORDA, Jakub, 2012, c. d., s. 62–64. 
43 KORDA, Jakub, 2012, c. d., s. 64–66. 
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záhrobím.44 

2.2.4.3 Soudní a právnické drama 

Jakub Korda do kriminální fikce řadí i soudní a právnické drama, a to na základě 

příběhu vystavěného kolem tématu zločinu (jeho plánování, provedení, vyšetřování i 

potrestání).45 V tomto pojetí se odlišuje od jiných teoretiků, například Radomíra Kokeše.46 

Problematika soudu a soudního řízení se v kriminální fikci vyskytuje v několika 

formách. Například v případě detektivních dramat nebo špionážních žánrů bývá justice 

z vyprávění zcela vyloučena, příběh totiž končí ještě před soudním líčením a jasnost 

důkazů implikuje i konečný rozsudek. Jiné policejní seriály využívají scény ze soudní síně 

v expozici nebo prologu, které mají podle Kordy demonstrovat, že k prosazení 

spravedlnosti nestačí pouze odhalit pachatele. 

Jako subžánr kriminální fikce pak označuje pořady ze soudního nebo právnického 

prostředí, které kladou důraz na zločin, ověřování výsledků vyšetřování nebo odsouzení či 

osvobození pachatele. Jde v podstatě o proces potvrzování či vyvracení verze, která je 

předmětem obžaloby. Protagonisté, tedy soudci, obhájci či prokurátoři, se často snaží 

zamezit justičnímu omylu, ne hledat pachatele. Hrdina nepůsobí sám, obklopují ho další 

spolupracovníci, mezi nimiž obvykle nechybí ani vyšetřovatel.47 

2.2.4.4 Další žánry kriminální fikce 

Korda dále pracuje i s dalšími, v českém prostředí příliš nevyužívanými, 

podkategoriemi kriminální fikce – špionážním, gangsterským a mafiánským a vězeňským 

dramatem.48 

Ve špionážním dramatu jde především o nalezení informace, která povede 

k odhalení či potvrzení konspirace, infiltrace nebo jiného špionážního aktu. Od policejního 

a detektivního dramatu špionážní drama odlišuje především nadnárodní kontext zločinu, 

exotické prostředí, v němž probíhá vyšetřování, a osobní zapojení vyšetřovatele do procesů 

 

44 KORDA, Jakub, 2012, c. d., s. 66. 
45 KORDA Jakub, 2012, c. d., s. 67. 
46 KOKEŠ, Radomír D., c. d. 
47 KORDA, Jakub, 2012, c. d., s. 67–69. 
48 KORDA, Jakub, 2012, c. d., s. 69 - 73. 
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vyšetřování. Příběh má navíc obvykle politické konotace. 

Gangsterské a mafiánské drama podle Kordy spadá do modelu kriminální fikce, 

protože zachycuje fáze plánování, páchání, vyšetřování nebo trestání zločinu, přičemž 

jádrem tohoto subžánru je především popis plánování a páchání zločinu. Vyprávění se 

může rovněž soustředit na odsouzení či osvobození protagonistů, pobyt ve vězení nebo 

útěk na svobodu. Od předchozích kategorií se tento typ televizního dramatu liší především 

postavami protagonistů. Zločinci jsou zde hlavními jednajícími figurami, naopak 

kriminalisté jsou vykresleni zjednodušeně a stereotypně, jako bývají typicky zobrazováni 

kriminálníci. Protože je hlavním hrdinou záporný jedinec a tvůrci potřebují vzbudit 

v divácích sympatie s jeho osudem, často využívají takzvaný „robinhoodovský“ prvek, kdy 

jsou oběťmi konání hlavních hrdinů rovněž kriminálníci či jinak explicitně nesympatické 

postavy. 

Vězeňské drama je definováno prostředím, ve kterém se odehrává, a soustředí se na 

specifické podmínky, v nichž protagonisté odpykávající si trest žijí. Častým tématem je 

také plánování útěku z vězení. I zde platí, že hlavními hrdiny jsou antagonisté, kteří by 

v jiných kategoriích patřili mezi záporné postavy. Mezi ty zde naopak patří dozorci a 

policisté. 

V současnosti se v televizní tvorbě vyvinuly i další hybridní formy žánrů, které 

absorbovaly prvky jiných žánrů a zkombinovaly jejich konvenční vzorce a formule, uvádí 

Korda. U kriminální fikce může jít například o sbližování policejního procedurálního žánru 

a science fiction (například seriál Akta X) nebo fikční a faktuální televize (například 

dramadokument nebo kriminální reality TV, která zobrazuje pátrání po skutečných 

zločincích). Tyto hybridní formy nefungují podle zažitých a strukturovaných konvencí a 

rozrušují struktury původních forem.49 

2.3 Vývoj televizních seriálů v českém prostředí a vznik 

krimiseriálů 

Začátek televizního vysílání se v Československu datuje k 1. květnu 1953, 

 

49 KORDA, Jakub, 2012, c. d., s. 69–75. 
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pravidelně začala televize vysílat až v únoru 1954. Ve Spojených státech amerických nebo 

Francii už v té době televizní seriály vznikaly, československý seriál ale až do konce 50. 

let prakticky neexistoval. Podle Miloše Smetany za touto absencí stojí několik důvodů, 

zejména politický režim, který domácí tvůrce izoloval od informací a novinek ze zahraničí. 

„Ale do jisté míry byla nepřítomnost seriálů způsobena také specifickou situací mladých 

tvůrců, kteří pracovali takříkajíc „na koleně“, v miniaturních prostorách Měšťanské 

besedy, s nedostatečnými realizačními a technickými prostředky. Televizní nadšenci hledali 

vlastní cesty, byli zahlceni každodenními úkoly vysílat a patrně neměli čas ani možnost 

pátrat po tom, co se děje daleko ve světě,“ dodává Smetana.50 

První československý seriál Rodina Bláhova se na televizních obrazovkách objevil 

9. prosince 1959. Podle Smetany ještě nešlo o seriál v pravém slova smyslu, ale spíše o 

sled jednotlivých příhod. Rodinu Bláhovu Československá televize vysílala až do listopadu 

1960 zhruba jednou měsíčně. Poté následovaly seriály Tři chlapi v chalupě (1961–1962) a 

Eliška a její rod (1966). Všechny je možné označit jako průkopnická díla 

československého, respektive českého seriálu. Právě jejich úspěch u televizních diváků 

podnítil vznik dalších seriálů.51 

V letech 1967–1968 byly pro televizi adaptovány detektivní romány Josefa 

Škvoreckého s detektivem Borůvkou pod názvem Vědecké metody poručíka Borůvky. Jako 

první „čistý“ československý kriminální seriál Jakub Korda označuje Hříšné lidi města 

pražského (1969). Odehrává se v době první republiky, a právě to podle Kordy umožnilo 

odstup od politických témat a narážek a kladné přijetí jak u diváků, tak u kritiků a 

cenzorů.52 

Mezi ideologicky motivované seriály naopak patří 30 případů majora Zemana 

(1974–1979), které vznikaly v produkci Ústřední redakce armády, bezpečnosti a brannosti 

Československé televize. Seriál sleduje životní osudy příslušníka Veřejné bezpečnosti Jana 

Zemana v letech 1945–1973. Každý díl se věnuje jinému roku a obvykle reflektuje 

významné dobové kauzy. Do stejné kategorie můžeme zařadit také seriál Ve znamení 

Merkura (1978), který se odehrává v prostředí hraničního přechodu. Hlavní hrdinové, 

 

50 SMETANA, Miloš, c. d., s. 20–21. 
51 SMETANA, Miloš, c. d., s. 24–30. 
52 KORDA, Jakub, 2012, c. d., s. 77. 
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celníci, v jednotlivých epizodách řeší případy inspirované skutečnými událostmi.53 

Naopak Malý pitaval z velkého města (1983, 1987) se inspiroval akčními 

městskými policejními dramaty, která byla velmi oblíbená v zahraničí už od 70. let. Scénář 

první řady napsal populární autor Jaroslav Dietl ve spolupráci s Leošem Jirsákem, 

televizním redaktorem a příslušníkem SNB. V druhé řadě Dietla doplnil tiskový mluvčí 

Veřejnosti bezpečnosti Ivan Bohata.54 

V průběhu osmdesátých let vzniká pokračovaní Hříšných lidí města pražského pod 

názvem Panoptikum města pražského (1986). Divácké obliby historických forem 

kriminálního žánru využil i koprodukční cyklus Dobrodružství kriminalistiky (1989), který 

přibližoval historické milníky ve využití vědeckých metod v kriminalistice. O rok dříve 

vznikl seriál Případ pro zvláštní skupinu (1988), který se od ostatních československých 

krimiseriálů lišil tím, že se v něm objevila první ženská role vyšetřovatelky (Tereza 

Brodská jako elévka Jánská). Kvůli politickým událostem a pravděpodobně také osobě 

scenáristy však nebyl ve své době odvysílán a poprvé se na televizních obrazovkách 

objevil až v roce 2003. Jeho autorem byl Antonín Prchal, známý pod uměleckým 

pseudonymem Ivan Gariš. Od roku 1945 působil jako důstojník StB, v jednu dobu také 

jako důstojník ministra vnitra. V sedmdesátých letech se začal věnovat psaní kriminální a 

špionážní prózy.55 Stejný osud potkal i seriál Případy podporučíka Haniky (1989), i jeho 

autorem byl Ivan Gariš.56 

Kriminální zápletky se objevovaly i v seriálech pro děti a mládež. Hlavní dětský 

hrdina v nich zpravidla čelí nedůvěře dospělých a musí tak pátrat na vlastní pěst. 

Příslušníci Sboru národní bezpečnosti vstupují na scénu ve chvíli, kdy dochází k zadržení a 

potrestání pachatelů. Dětský hrdina tak díky svým činům získává status „budoucího 

kolegy“ profesionálních vyšetřovatelů, uvádí Korda. K tomuto podžánru můžeme zařadit 

například seriály Poručík Petr (1981) a Případy kapitána Bábovky (1987), které sledují 

 

53 KORDA, Jakub, 2012, c. d., s. 77. 
54 KORDA, Jakub, 2012, c. d., s. 77–78; MOC, Jiří. Seriály od A do Z: lexikon českých seriálů. Praha: Česká 

televize, 2009. Edice České televize. ISBN 978-80-7404-036-8, s. 113–115. 
55 MOC, Jiří, c. d., s. 186–187; KORDA, Jakub, 2012, c. d., s. 78–79. 
56 MOC, Jiří, c. d., s. 188. 
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partu dětí pátrající se spřáteleným detektivem.57 

Na začátku 90. let se začaly objevovat seriály, v nichž hlavní roli ztvárňoval 

amatérský detektiv, nejdříve v Hříchách pro pátera Knoxe (1992) nebo později v cyklu 

Hříchy pro diváky detektivek (1995). V druhé polovině devadesátých let se poprvé hlavním 

hrdinou stává soukromý detektiv (Detektiv Martin Tomsa, 1995–1998). Televizní trh v této 

době významně ovlivnil vznik soukromých stanic – FTV Premiéra (později TV Prima) a 

TV Nova, které se zaměřily na zahraniční seriály nejrůznějších žánrů.58 

Od konce osmdesátých let až do roku 2010 na obrazovky vstoupilo celkem 10 

českých kriminálních seriálů59, největší rozmach ale zaznamenaly až v posledním 

desetiletí. V roce 2012 měly premiéru Policajti z centra a Ztracená brána, následoval 

Cirkus Bukowski (2013), Případy 1. oddělení (2014), Clona (2014), Labyrint (2015), 

Vraždy v kruhu (2015), Atentát (2015), Policie Modrava (2015), Místo zločinu Plzeň 

(2015), Mamon (2015, v produkci HBO). V letech 2016 a 2017 vznikl Rapl, Svět pod 

hlavou, Četníci z Luhačovic, Polda, Kapitán Exner, Mordparta, Dáma a král, V.I.P. vraždy 

a Specialisté. Trend tvorby kriminálních seriálů pokračoval i v posledních dvou letech, 

v roce 2018 se kromě koprodukčního Inspektora Maxe na obrazovkách objevily také 

Vzteklina, Lynč, Profesor T. a Rédl, loni pak Černé vdovy, Princip slasti natočený 

v mezinárodní koprodukci, Sever, komediální Strážmistr Topinka, dětská Kriminálka 5. C 

a také #martyisdead, který odvysílala internetová televize MALL.TV. V loňském roce 

měly premiéru tři kriminální seriály, všechny v produkci České televize – Zrádci, Poldové 

a nemluvně a Místo zločinu Ostrava, a letos se na obrazovkách objevily seriály Hlava 

Medúzy, Zločiny Velké Prahy, Boží mlýny a Einstein – Případy nesnesitelného génia. 

  

 

57 KORDA, Jakub, 2012, c. d., s. 78. 
58 SMETANA, Miloš, c. d., s. 75–87, KORDA, Jakub, 2012, c.d., s. 79–80. 
59 KORDA, Jakub, 2012, c. d., s. 79–80. 
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3 Metodologická část 

Cílem diplomové práce je zjistit, jak se v průběhu let proměnily československé a 

české kriminální seriály na základě analýzy seriálů Malý pitaval z velkého města a Případy 

1. oddělení, přičemž se zaměřím především na výstavbu děje a zápletky, charakteristiku 

prostředí a postav, výběr zobrazovaných kriminálních činů a vyobrazení práce 

kriminalistů. Zároveň se budu zabývat reflexí obou zkoumaných seriálů v médiích a 

diváckými recenzemi na internetu. V obou případech se bude analýza sesbíraného 

materiálu opírat o principy kvalitativního výzkumu.  

V oblasti výzkumu médií se výzkumné metody tradičně dělí na kvalitativní a 

kvantitativní. Kvantitativní metody se zabývají především otázkou Kolik?. Řadí se mezi ně 

především různé typy dotazníkových šetření a psychologických experimentů.60 

„Kvantitativní výzkum je založen na měření proměnných, zkoumá frekvenci výskytu 

jednotlivých proměnných nebo jejich kategorií. Jednou z jeho výhod je užívání statistiky a 

číselných údajů přinášejících větší přesnost,“61 uvádí Tomáš Trampota a Martina 

Vojtěchovská. Pro výzkum mediálních sdělení se využívá kvantitativní obsahová analýza, 

pro niž je typická vysoká míra standardizace, kdy průběh sběr dat probíhá u všech 

zkoumaných prvků vzorku stejně. Za velkou výhodu kvantitativních metod Trampota 

s Vojtěchovskou označují jejich replikovatelnost a přenositelnost, naopak jako nevýhodu 

uvádí zaměření kvantifikace jen na některé prvky, přičemž prvky, které kvantifikovat 

nelze, mohou být v některých případech významnější než ty měřené. 

Naopak kvalitativní výzkum, jehož metody budu v diplomové práci využívat, se ptá 

především otázkou Jak?62 Anselm Strauss a Juliet Corbinová ho konkrétně definují jako 

„jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo 

jiných způsobů kvantifikace“63. Mezi metody kvalitativního sběru dat patří například 

ohniskové skupiny, zúčastněné pozorování nebo hloubkové rozhovory. Na rozdíl od 

 

60 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 

978-80-7367-683-4, s. 16. 
61 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ, c. d., s. 17. 
62 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ, c. d., s. 16–17. 
63 STRAUSS, Anselm L. a Juliet M. CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999. SCAN. ISBN 80-85834-60-X., s. 10. 
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kvantitativních metod nejsou standardizované, sběr dat je otevřenější a výzkumník při 

jejich využití může jít do hloubky v případě výskytu neočekávaných zjištění.64 Podobně o 

kvalitativním výzkumu hovoří i Jan Hendl: „V typickém případě kvalitativní výzkumník 

vybírá na začátku výzkumu téma a určí základní výzkumné otázky. Otázky může 

modifikovat nebo doplňovat v průběhu výzkumu, během sběru a analýzy dat.“65 

Podle Strausse a Corbinové tvoří kvalitativní výzkum tří hlavní složky – údaje, 

analytické nebo interpretační postupy a písemné a ústní výzkumné zprávy. Údaje podle 

nich mohou pocházet z mnoha zdrojů, přičemž nejčastějšími zdroji jsou rozhovory a 

pozorování. Pomocí analytických a interpretačních postupů, nazývaných také jako 

kódování, výzkumník dochází k závěrům a teoriím.66 Hendl zároveň zdůrazňuje, že 

analýza dat a jejich sběr probíhají v případě kvalitativního výzkumu současně. „Výzkumník 

sbírá data, provede jejich analýzu a podle výsledků se rozhodne, která data potřebuje, a 

začne znovu se sběrem dat a jejich analýzou. Během těchto cyklů výzkumník své domněnky 

a závěry přezkoumává,“67 uvádí. Finální složkou kvalitativního výzkumu jsou pak písemné 

a ústní výzkumné zprávy publikované ve vědeckých časopisech nebo na konferencích.68 

Jeho cílem je získat popis zvláštnosti případů, generovat hypotézy a rozvíjet teorie o 

fenoménech světa.69 

V diplomové práci využiji tří přístupů kvalitativního výzkumu, konkrétně 

zakotvené teorie, narativní analýzy a analýzy dokumentů. Zakotvenou teorii využiji 

v případě zkoumání fenoménu Malého pitavalu z velkého města a jeho popularity a častého 

reprízování po roce 2000 na základě diváckých recenzí na internetu a také u Případů 1. 

oddělení a jejich výsadního postavení v současné seriálové produkci. S narativní analýzou 

budu pracovat během analýzy zkoumaných seriálů a jejich následné komparaci. Analýzu 

dokumentů pak použiji při zkoumání reflexe v médiích. 

Zakotvená teorie označuje strategii výzkumu a způsob analýzy sesbíraných dat. 

 

64 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ, c. d., s. 18. 
65 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené 

vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9, s. 46. 
66 STRAUSS, Anselm L. a Juliet M. CORBIN, c. d., s. 12. 
67 HENDL, Jan, c. d., s. 46. 
68 STRAUSS, Anselm L. a Juliet M. CORBIN, c. d., s. 12. 
69 HENDL, Jan, c. d., s. 58. 
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V oblasti mediálních studií se využívá například při zkoumání mediálních textů a toho, jak 

ovlivňují a formují život určitých společenských skupin, při studiu jednání a procesů uvnitř 

mediálních organizací nebo při analýze způsobů, jimiž lidé přijímají mediální obsahy. Je 

možné ji využít rovněž v případě, kdy o zkoumaném jevu není dostatek informací nebo 

tento jev není dostatečně zpracovaný.70 

„Cílem výzkumu, který vychází ze strategie zakotvené teorie, je návrh teorie pro 

fenomény v určité situaci, na niž je zaměřena pozornost výzkumníka. Vznikající teorie je 

zakotvena v datech získaných během studie,“71 uvádí Hendl. Výzkum za využití zakotvené 

teorie na rozdíl od ostatních výzkumných metod nezačíná stanovením hypotézy, ale 

v průběhu analýzy dat teprve hypotézy generuje, poté je zdůrazňuje a přezkoumává. 

„Výzkumníkem odhalované struktury dat generují nové otázky, jež určují pokračování 

výzkumu a další sběr dat, po kterém následuje další kolo analýzy, posouzení nově 

získaných údajů optikou dosavadních zjištění a opětovná reinterpretace všech dat až do 

saturace vzorku a formulace nové teorie,“72 upřesňuje Renáta Sedláková. 

Trampota s Vojtěchovskou princip zakotvené teorie popisují jako „neustálé 

procházení shromážděných dat a jejich doplňování až do úrovně nasycenosti, kdy nová 

data už neobohacují definované koncepty a kategorie“73. Jak uvádí Strauss s Corbinovou, 

kteří základní postup zakotvené teorie společně rozvinuli, počáteční výzkumná otázka je 

relativně široká a až v průběhu výzkumu se na základě zjištění zužuje a zkonkrétňuje. 

„Výzkumnou otázkou je ve výzkumu podle zakotvené teorie výrok, který identifikuje 

zkoumaný jev. Tento výrok říká, na co přesně se chceme zaměřit a co chceme v daném 

předmětu vědět,“74 uvádí. 

Základem tohoto přístupu je kódování dat. Strauss s Corbinovou definovali tři 

hlavní typ kódování – otevřené, axiální a selektivní. Otevřené kódování se zabývá 

označováním jevů a následnou kategorizací. Ve zkoumaných datech výzkumník hledá 

podstatné jevy a pojmenovává (konceptualizuje) je. Sesbírané pojmy je poté nutné seskupit 

 

70 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ, c. d., s. 263–265; HENDL, Jan, c. d., s. 127. 
71 HENDL, Jan, c. d., s. 128. 
72 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada Publishing, 2014. 

Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9, s. 402. 
73 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ, c. d., s. 266 
74 STRAUSS, Anselm L. a Juliet M. CORBIN, c. d., s. 24. 
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a přiradit k sobě ty, které přísluší ke stejnému jevu. Axiální kódování se soustřeďuje na 

bližší určení jednotlivých kategorií a vytváření spojení mezi kategorií a jejími 

subkategoriemi. Výzkumník jednotlivé kategorie blíže popisuje a zpřesňuje jejich 

charakteristiky, které označujeme právě jako subkategorie. Dochází také k propojování 

kategorií a hledání vzájemných vazeb mezi nimi, přičemž se zužuje jejich počet, nebo 

ověřování hypotéz podle skutečných údajů. Závěrečný krok pak tvoří selektivní kódování, 

při němž dochází k integraci zjištěných výsledků. Výzkumník formuluje kostru příběhu, 

jež je vystavěna na základě ústředního jevu příběhu, který se stává tzv. centrální kategorií. 

Centrální kategorie koncepčně obsahuje vše podstatné, co významově zahrnují všechny 

ostatní kategorie. Vždy je nutné pracovat pouze s jednou centrální kategorií. I u ní 

výzkumník rozvíjí její vlastnosti a dimenzionální rozsah. Po jejím určení jsou ostatní 

kategorie uvedeny do vztahu k ní.75 

Narativní analýza souvisí s teorií žánru, které jsem se věnovala v kapitole 2.2.1. 

„Také veškerá mediální sdělení lze vnímat jako určité formy vyprávění, které lze třídit do 

žánrových typů s odlišnými motivy autorů a s odlišnými pravidly: od zpravodajských 

reportáží, přes politické komentáře, televizní seriály, nebo zábavné vědomostní soutěže. 

Všechna tato sdělení mají určitý styl vyprávění a svá pravidla, která pramení z pravidel a 

zvyklostí jednotlivých žánrů,“76 uvádí Trampota s Vojtěchovskou. 

Narativní analýza se zabývá vyprávěcími postupy, jak je příběh vystavěn, pomocí 

jakého typu postav, jaké jsou jejich vzájemné vztahy nebo zápletky. „Pomocí analýzy 

narativu neodhaluje výzkumník pouze jeho strukturu, ale jedná se o nástroj, který pomáhá 

odkrýt jeho význam a interpretovat jej,“77 doplňuje Sedláková. 

Jakub Korda v knize Úvod do studia televize 1 pracuje s typologií televizního 

pořadu z hlediska narativní struktury, v rámci této kategorie pracuje se sedmi prvky 

narativu – protagonista, expozice, motivace, narativní hádanka, řetězení příčiny a následku, 

klimax (vyvrcholení, zodpovězení narativní hádanky) a rozřešení.78  

Analýza dokumentů využívá knihy, novinové články, záznamy projevů 

 

75 Strauss, Corbinová, s. 39–105, TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ, c. d., s. 263–274. 
76 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ, c. d., s. 141–142. 
77 SEDLÁKOVÁ, Renáta, c. d., s. 370. 
78 KORDA, Jakub, 2014, c. d., s. 32. 
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funkcionářů, deníky, plakáty, ale také filmy nebo fotografie. Podle Hendla tato metoda 

otevírá přístup k jinak těžko dostupným informacím. „Druhou výhodou je okolnost, že data 

nejsou vystavena působení zdrojů chyb nebo zkreslení, jež vznikají při uskutečňování 

rozhovorů nebo pozorování, měření a testování,“79 doplňuje. 

Analýza dokumentů nachází své uplatnění především v momentech, kdy jde o 

časově vzdálené nebo historické události. Při analýze se postupuje podobně jako při 

zpracovávání rozhovoru nebo záznamů pozorování, výzkumník tedy například navrhne 

kategorizační systém a postupně vyhledává výskyt jevů dané kategorie.80 „V průběhu 

vyhodnocení dokumentů lze použít i některé z kvantitativních metod obsahové analýzy, kdy 

se zaměřujeme na statistickou analýzu získaných četností výskytů jednotlivých obsahových 

prvků,“81 popisuje Hendl. 

 

  

  

 

79 HENDL, Jan, c. d., s. 134. 
80 HENDL, Jan, c. d., s. 134–135. 
81 HENDL, Jan, c. d., s.135. 
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4 Analytická část 

4.1 Analýza seriálu Malý pitaval z velkého města 

První díl seriálu Malý pitaval z velkého města se na obrazovkách 1. programu 

Československé televize objevil 26. listopadu 1983, deník Rudé právo ho v televizním 

programu uvedl jako „televizní seriál kriminalistických příběhů ze současné Prahy“82. 

Jeho autorem byl populární scenárista Jaroslav Dietl, který se již dříve podepsal pod 

oblíbenými seriály, jako jsou Nemocnice na kraji města, Muž na radnici, Byli jednou dva 

písaři, nebo mnoha díly televizního cyklu Bakaláři. Při tvorbě první série spolupracoval s 

televizním redaktorem a příslušníkem SNB Leošem Jirsákem, který mu pomohl vybrat 

zajímavé případy z kriminalistického archivu. V druhé sérii, která měla televizní premiéru 

2. května 1987, Jirsáka nahradil tiskový mluvčí Veřejné bezpečnosti Ivan Bohata. Obě 

řady pak režíroval Jaroslav Dudek. 

„Detektivka, jeden z nejvděčnějších televizních žánrů, se obešla bez nadměrné 

ideologie a potěšila nejenom při premiéře, ale později při mnoha reprízách, jak na 

obrazovce ČT, tak na komerčních televizních stanicích. Nešlo o žádné velké kauzy, ale o to, 

že co je české, to je hezké. Čeští herci, pražské prostředí, vtipné dialogy, originální postoje, 

různé typy policistů, dobře vybraní představitelé všech rolí. V druhém plánu televize možná 

sledovala popularizaci profese, kterou neměli lidé příliš v oblibě, ale u krimipříběhů se to 

dalo v klidu ustát,”83 shrnuje Jiří Moc v knize Seriály od A do Z. 

4.1.1 Charakteristika prostředí a postav 

Z hlediska rozdělení televizní kriminální fikce je možné seriál zařadit do 

podkategorie policejního dramatu, přičemž hlavními postavami jsou neuniformovaní 

policejní detektivové. Jak rovněž napovídá definice této podkategorie, rozdíly mezi 

jednotlivými policisty jsou především osobnostní, nezakládají se na různé míře odbornosti. 

Čtveřici hlavních hrdinů, pracovníků kriminálního oddělení Sboru národní 

 

82 Nesg: Kam za kulturou. Rudé právo, roč. 64, 26. 11. 1983, č. 280, s. 6. 
83 MOC, Jiří, c. d., s. 114. 
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bezpečnosti (SNB), tvoří nadporučík Rudolf Pekař (Vlastimil Hašek), poručík Libor 

Krejcárek (Jiří Krampol), podporučík Kamil Hamřík (Pavel Zedníček) a podporučík Jiří 

Otradovec (Michal Pešek), přezdívaný Jiříček, přičemž celé oddělení řídí náčelník 

nadporučík Břetislav Kubát (Ladislav Frej). Mezi významné vedlejší postavy, které 

vystupují hned v několika dílech, je pak možné zařadit například vyšetřovatele 

nadporučíka Jarolíma (Svatopluk Skopal), technika Wintra (Jan Faltýnek) nebo kapitána 

Divíška z Městské správy VB (Josef Abrhám). 

Každý z vyšetřovatelů představuje jiný typ kriminalisty i osobnosti. Nadporučík 

Rudolf Pekař je z hrdinů služebně nejstarší a ztvárňuje prototyp „detektiva ze staré školy“. 

Při pátrání si počíná s rozmyslem, přičemž často vychází ze svých letitých zkušeností u 

Sboru národní bezpečnosti. Spoléhá se především na detailní přípravu a rozhovory se 

svědky, což dokládá například rozhovor se sekretářkou Zuzanou, které přináší seznam lidí 

do „žádačky“, u nichž potřebuje zjistit, zda se zdržují doma: 

sekretářka Zuzana: „Teda, Rudlo, s váma je vždycky největší práce. Můžete mi 

vysvětlit, čím to je?“ 

nadporučík Pekař: „No, já nevím, proč vás ostatní tak málo zaměstnávaj. Asi 

dovedou všechno vypátrat svejma kombinačníma schopnostma, ale já holt, co se nevyptám 

nebo co vy mě nevypíšete, tak nemám.“84 

Většinu své kariéry se zabýval řešením drobných krádeží, kasařů nebo překupníků. 

Případem vraždy je poprvé pověřen až v posledním díle první série s názvem Kuchařinka. 

V díle Včelař vychází také najevo, že při práci u sebe odmítá nosit zbraň, kvůli čemuž je 

nejen terčem posměchu svých kolegů, ale také v průběhu vyšetřování pachatelem zraněn 

bez možnosti se bránit: 

náčelník Kubát: „Co to máš na ruce? 

nadporučík Pekař: „Ty se mě neptáš, ty to víš.“ 

náčelník Kubát: „Rudlo, proč nenosíš zbraň?“ 

nadporučík Pekař: „Vždyť to přece víš taky.“ 

 

84 Malý pitaval z velkého města, S1 E4, Včelař (07:13 – 7:27). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670004-vcelar/. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670004-vcelar/
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náčelník Kubát: „Vím, ale neuznávám.“ 

nadporučík Pekař: „Já si myslím, že když jsem se bez ní vobešel třicet let, tak to do 

tý penze vydržím taky.“ 

náčelník Kubát: „No, vidíš, ale kdybys jí včera měl, tak by se na tebe ten syčák 

s kudlou netrouf. Takže jí ode dneška budeš nosit? 

nadporučík Pekař: „Když bude potřeba, tak budu. Nazdar.“85 

Protikladem Pekaře, povahovým i zažitým stylem práce, je poručík Libor 

Krejcárek, který vyniká především cílevědomostí, často hraničící až s urputností, a touhou 

dopadnout pachatele za každou cenu v co nejkratším čase, aniž by se ohlížel na možné 

potíže, které svým počínáním způsobí. Příkladem tohoto popisu může být rozhovor 

náčelníka Kubáta s nadřízeným majorem Tichým: 

major Tichý: „Myslíš, že je to dobře, žes mu to nechal? 

náčelník Kubát: „Já vím, co se o Krejcárkovi říká. Že má výdrž, ale moc rychle mu 

to nezapaluje. Možná že není nejrychlejší, ale když se do něčeho zakousne, tak to 

nepustí.“86 

Sám Krejcárek intelektuálně náročnější práci v díle Aranžér označuje jako 

„makačku na bednu.“ Jeho urputnost je často zobrazována i tím, že při vyšetřování případu 

na služebně zůstává dlouho do noci sám, sedí u svého stolu a v obří mapě označuje 

podezřelá místa barevnými vlaječkami (díl Aranžér nebo Exoti). Přesto v průběhu seriálu 

dojde, zejména ve zmiňovaném díle Exoti, k jakémusi prozření a své vyšetřovací techniky 

pod tlakem okolností pozmění: 

poručík Krejcárek: „Břeťo, já na to musím jít jinak.“ 

náčelník Kubát: „Ale jak?“ 

poručík Krejcárek: „Já se musím ty ptáky našprtat. Já mám pocit, když s těma 

ptákomilama mluvim, že si se mnou hrajou na slepou bábu a ten, kdo má zavázaný oči, 

 

85 Malý pitaval z velkého města, S1 E4, Včelař (04:49 – 05:14). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670004-vcelar/. 
86 Malý pitaval z velkého města, S1 E1, Aranžér (21:31 – 21:42). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670001-aranzer/. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670004-vcelar/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670001-aranzer/
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jsem já.“ 

náčelník Kubát: „Ty, Libore, to ti ale sežere spoustu času.“ 

poručík Krejcárek: „Ale neboj, já to zvládnu. Přece se od nich nenechám tahat za 

nos.“87 

Právě Krejcárek je aktérem jediné automobilové honičky, a pravděpodobně také 

nejakčnější scény, v celém seriálu. Při pátrání po člověku, který srazil cyklistu a od nehody 

ujel, kriminalisté prověřují bílá auta značky Škoda 120 L po celé Praze. Při jedné z kontrol 

se majitel auta rozhodne zničehonic odjet, Krejcárek proto využívá kolemjedoucího 

motorkáře, k němuž nasedá, a donutí ho automobil sledovat. 

Scéna obsahuje všechny klasické prvky ztvárnění automobilových honiček, ať už 

jde o shazování popelnic, srážení dopravních značek, nebo podkluzování kol na mokré 

vozovce, ale také srážku chodkyně a finální srážku s odstaveným nákladním autem. 

Unikající muž srážku nepřežije, což příslušník VB, jenž se do honičky rovněž zapojil, 

komentuje lakonicky: „Ten už vám toho asi moc neřekne.“88 Při pozdější technické 

kontrole vozu navíc nakonec vyjde najevo, že nešlo o hledaný vůz: 

technik Wintr: „Kamaráde, všechno špatně, tohle není náš auťák.“ 

poručík Krejcárek: „Jak to víš?“ 

technik Wintr: „No, protože tenhle nikdy nebyl bílej.“ 

poručík Krejcárek: „Tak proč před náma zdrhal?“ 

technik Wintr: „Protože byl kradenej.“89 

Fakt, že při vyšetřování zahynul nevinný člověk, už nebyl dále v díle nijak zmíněn.  

O tom, zda byl Krejcárek za toto pochybení nějak potrestán, tedy můžeme pouze 

polemizovat. 

Vtipálkem služebny je pak podporučík Kamil Hamřík. Ani on nevyniká trpělivostí, 

 

87 Malý pitaval z velkého města, S2 E12, Exoti (28:40 – 29:07). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/286320921120003-exoti/. 
88 Malý pitaval z velkého města, S1 E5, Cyklista (35:12 – 35:15). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670005-cyklista/. 
89 Malý pitaval z velkého města, S1 E5, Cyklista (35:47 – 35:55). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670005-cyklista/. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/286320921120003-exoti/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670005-cyklista/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670005-cyklista/
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spoustu případů vidí od začátku jako jasnou záležitost a až v průběhu vyšetřování přichází 

na to, že to nejjednodušší řešení nemusí být vždy zároveň to správné. Právě pro tuto 

vlastnost bývá často vedením kritizován: 

major Tichý: „Co dělají tvoji kluci? Dělají vůbec něco? 

náčelník Kubát: „Dělají, co můžou. 

major Tichý: „To teda můžou málo. Komu jsi to přidělil?“ 

náčelník Kubát: „Podporučíkovi Hamříkovi.“ 

major Tichý: „Kterej zrovna pílí a houževnatostí nevyniká.“90 

Rád by pracoval zejména na velkých případech, jako jsou vraždy, u ostatních dává 

z počátku okatě najevo svůj nezájem. Například v díle Milenec ho Kubát pověřuje 

případem ukradené výplaty v bytovém družstvu, Hamřík se nejdříve pokusí práci delegovat 

na Otradovce, což se mu nepovede, a na požadavek tak reaguje se sebevědomím sobě 

vlastním: „Tak dobře, já ti to do večera vyšetřím.“91 

Při vyšetřování opakovaně využívá svých kontaktů v hospodách, barech, ale také 

mezi prostitutkami. Často je také zobrazován, jak koketuje se ženami, ať už zmíněnými 

prostitutkami, nebo sekretářkou Zuzanou. Akcentováno je rovněž Hamříkovo frajerství, a 

to především v situacích, kdy je pachatelem osobnost s podobnými povahovými rysy. 

náčelník Kubát: „Myslíš jako, že by se utkali dva frajeři, jo?“ 

poručík Krejcárek: „No, to taky, ale hlavně by ti Kamil řekl, co by na jeho místě 

udělal von, a ty bys věděl, jaký máš udělat protivopatření.“92 

Služebně nejmladším členem je podporučík Jiří Otradovec, všemi přezdívaný jako 

Jiříček. Vyniká především svou pílí a snaživostí, což dokládá už úvodní seriálová znělka, 

která zobrazuje příchod a průběh ranní porady na služebně. Zatímco náčelník shrnuje, co 

 

90 Malý pitaval z velkého města, S1 E8, Muž s punčochou (25:53 – 26:05). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670008-muz-s-

puncochou/. 
91 Malý pitaval z velkého města, S1 E2, Milenec (03:26 – 03:28). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670002-milenec/. 
92 Malý pitaval z velkého města, S1 E4, Včelař (15:35 – 15:43). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670004-vcelar/. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670008-muz-s-puncochou/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670008-muz-s-puncochou/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670002-milenec/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670004-vcelar/
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se v Praze odehrálo v posledních hodinách, Otradovec si jako jediný pečlivě píše 

poznámky do svého notýsku. Dalším příkladem může být komentář nadporučíka Pekaře, 

když obdrží spis, na kterém Otradovec pracoval: „Vidím, že to dělal Jiříček. Má to pěknou 

úpravu.”93 

Při vyšetřování obvykle asistuje zkušenějším kolegům, vedením případu je v celém 

seriálu pověřen pouze dvakrát v dílech Benjamínci a Jupiter. Ani v jednom případě se však 

nevyvaruje chyb. V díle Benjamínci se zraní při pronásledování pachatele po střechách a 

v Jupiterovi se při výslechu velmi těžko vyrovnává s protřelým zločincem Hruškou. 

Zároveň se při pátrání často obrací na nadporučíky Pekaře a Kubáta a prosí je o radu: 

náčelník Kubát: „No, tak tam pošlem Rudlu Pekaře, ať se na to podívá. No, neboj, 

já ti to nevemu, ale musí se na to podívat někdo, kdo tenhle starej způsob práce zná.“ 

podporučík Otradovec: „Ale potom už to můžu dodělat samostatně?“94 

Pokud je však o své pravdě přesvědčen, neváhá porušit nařízení nadřízených a 

vydat se do terénu v utajení. 

podporučík Hamřík: „Tohle je čistá partyzánština. Ty jsi neslyšel, co výslovně 

pravil Břeťa?“ 

podporučík Otradovec: „Můžeš mi říct, kde voni ty kastle a motory berou? No, 

můžeš mi to říct?“95 

Přestože si ostatní kriminalisté z Otradovcovy nezkušenosti utahují a jeho nadšení 

je častým terčem jejich vtípků, dokážou v závěru jeho obětavou práci ocenit. V závěrečné 

scéně celého seriálu poručík Hamřík shrnuje vyšetření případu slovy: „Poslušně hlásím, že 

našli. Teda našel to mladej, ale já jsem ho tak nějak ideově ved.“96 

 

93 Malý pitaval z velkého města, S1 E4, Včelař (04:27 – 04:31). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670004-vcelar/. 
94 Malý pitaval z velkého města, S1 E3, Benjamínci (06:40 – 06:55). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670003-benjaminci/. 
95 Malý pitaval z velkého města, S2 E1, Majitel autoservisu (49:04 – 49:12). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/286320921120001-majitel-

autoservisu/. 
96 Malý pitaval z velkého města, S2 E6, Valutová příhoda (56:19 – 56:26). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/286320921120006-valutova-

prihoda/. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670004-vcelar/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670003-benjaminci/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/286320921120001-majitel-autoservisu/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/286320921120001-majitel-autoservisu/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/286320921120006-valutova-prihoda/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/286320921120006-valutova-prihoda/


33 

 

Téměř otcovskou figurou je pak náčelník nadporučík Břetislav Kubát, který celé 

oddělení vede. Do vyšetřování se ve většině případů osobně nezapojuje a do terénu vyráží 

spíše výjimečně. Na začátku dílu vždy rozdělí úkoly a poté dohlíží na průběh pátrání a jeho 

úspěšné rozřešení. Vždy, když si kriminalisté neví rady nebo se ocitají v patové situaci, je 

to právě on, na koho se obrací, a to včetně nadporučíka Pekaře. 

V průběhu seriálu je zobrazován jako ideální prototyp velitele, který je schopný a 

chápavý, ale zároveň si na svém oddělení umí zjednat pořádek. Sám to v díle Cyklista 

komentuje slovy: „Takovýho Kamila péruju, aby bral všecko vážně, zatímco Libora musím 

utěšovat, že to všecko dobře dopadne.“97 

Rozličnost jednotlivých postav a jejich chování dokládá i hovor náčelníka Kubáta 

s nadporučíkem Pekařem, který pověřen případem vraždy seniorky: 

náčelník Kubát: „Koho si vybereš od nás?“ 

nadporučík Pekař: „Koho? Libora, protože to bude chtít výdrž. Kamila, ať třeba 

přijde na nějaký nápad, a Jiříčka, že na tom vypustí duši.“ 

náčelník Kubát: „Takže tu necháš akorát mě.“98 

Ačkoliv se seriál zaměřuje výhradně na práci kriminalistů jako takovou a mnoho 

informací o jejich osobním životě divák k dispozici nemá, u každého z hlavní čtveřice je 

jejich život mimo službu alespoň lehce nastíněn. Hamřík je zachycen na návštěvě u rodičů 

své dívky, u Pekaře je několikrát zdůrazněn fakt, že je vdovec a že vychovává dvě téměř 

dospělé dcery sám, Krejcárek zase při jedné ze služeb vede telefonický hovor s manželkou, 

která se ho dotazuje, jestli alespoň dnes přijde domů, nebo v díle Exoti zapojí do 

vyšetřování i svou sestru s manželem, Otradovec žije se svou maminkou, která si o něj dělá 

starosti a myslí si, že se nešťastně zamiloval. Cílem těchto scén je pravděpodobně zobrazit 

příslušníky SNB také jako obyčejné občany, kteří mají svoje starosti a soukromé životy. 

Z hlediska prostředí jde o městskou kriminálku, přičemž naprostá většina seriálu se 

odehrává v Praze. Pokud se vyšetřovatelé vydávají po republice, je to obvykle kvůli 

 

97 Malý pitaval z velkého města, S1 E5, Cyklista (17:12 – 17:19). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670005-cyklista/. 
98 Malý pitaval z velkého města, S1 E9, Kuchařinka (12:51 – 13:09). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670009-kucharinka/. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670005-cyklista/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670009-kucharinka/
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případu, který souvisí s tím, který právě vyšetřují nebo který se mu alespoň v některých 

znacích podobá, nebo kvůli důležitému svědkovi. I tak k tomu dojde pouze ve čtyřech 

dílech – Jupiter, Muž s punčochou, Kuchařinka a Majitel autoservisu. Navíc jde ve většině 

případů pouze o krátkou scénu, kdy proběhne výslech nebo rozhovor se svědkem, případně 

jeho zatčení, a vzápětí se děj znovu přesouvá zpět do Prahy. 

Typickým prostředím je služebna, která ztvárňuje místo setkávání celého oddělení 

a zároveň útočiště, kam jednotliví kriminalisté chodí po večerech přemýšlet nad případy. 

Kromě schůzí zde probíhají také výslechy pachatelů, dochází k nim však obvykle 

v běžných kancelářích, nikoliv ve speciálních výslechových místnostech. 

V souvislosti s jednotlivými případy jsou pak diváci společně s kriminalisty 

zavedeni také třeba do obchodů s kožichy, ale i do zelinářství, restaurací, hospod a barů, 

případně na výstavu exotického ptactva nebo do veterinární laboratoře. V každém prostředí 

se pak vyskytují pro něj typické postavičky, někdy až komického charakteru (naivní mladé 

prodavačky nebo nadšení chovatelé ptactva). 

4.1.2 Výstavba děje a výběr zobrazovaných kriminálních činů 

Z hlediska narativu je pro policejní drama typická epizodická povaha příběhů a 

stabilní schéma děje (spáchání zločinu, vyšetřování a usvědčení pachatele), což Malý 

pitaval z velkého města splňuje. Jednotlivé díly na sebe vzájemně nenavazují, jde o 

samostatné příběhy, přičemž v závěru každého z nich dojde k rozřešení vyšetřovaného 

zločinu a usvědčení pachatele. 

Většina dílů začíná až ve chvíli, kdy je daný zločin spáchán a na místo je povolán 

Sbor národní bezpečnosti. Výjimkou jsou díly Jupiter, Muž s punčochou, Exoti a Valutová 

příhoda, kdy divák už od začátku ví, kdo je pachatel, a pouze sleduje, jakým způsobem ho 

kriminalisté usvědčí. Mimo tuto kategorii stojí díl Kuchařinka, kdy je vrah odhalen až 

v poslední minutě epizody, aniž by divák tušil, o koho se jedná, protože do té doby nebyl 

vůbec zmíněn. Zároveň nezjistí, jak na něj kriminalisté přišli. Hamřík a Pekař přiváží na 

místo činu domnělého pachatele, když je zastaví náčelník Kubát: 

náčelník Kubát: „Támhle vedou pachatele. Jdeme na vyšetřovací pokus.“ 

poručík Hamřík: „Kdo je to? 
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náčelník Kubát: „Dělá tady pomocnýho dělníka, takovej debilní ubožák. Viděl ji 

z okna ubikace, popadl kudlu a šel.“ 

poručík Hamřík: „A je to jistý, že je to on?“ 

náčelník Kubát: „Určitě, našli u něj i ten nůž se stopou krve. Tak dlouho se s tím 

plahočíme a na konci všeho jeden kretének.“99 

Vždy je však děj vystavěn chronologicky. Nedochází k žádným retrospektivním 

ohlédnutím. 

Podle policejního historika Radka Galaše seriál objektivně zobrazuje práci 

tehdejších kriminalistů. „Ve většině takových seriálů a filmů figurovali odborní poradci 

z Ministerstva vnitra a zejména pak SNB. Po odborné stránce je nutno říct, že zejména 

Malý pitaval či filmy s majorem Kalašem jsou po odborné – policejní stránce velmi dobře 

zpracované a často jim chybí hlubší politický podtext,“100 shrnuje Galaš pro Deník.cz. 

Škála zobrazovaných kriminálních činů je poměrně široká, od krádeží, přes vraždu 

až po tématiku drog nebo obchodu s valutami. Konkrétněji v díle Aranžér kriminalisté řeší 

ukradené peníze z pokladen v obchodech, do nichž vždy zloděj přestrojený za aranžéra 

vstoupil přes výlohu, kterou otevřel zvenku. Milenec popisuje pátrání po zmizelé výplatě 

jednoho z dělníků na stavbě bytového družstva, nakonec však dojde k odkrytí machinací a 

podvodů s byty. V díle Benjamínci se střetnou dva začátečníci, jeden u SNB, druhý ve 

světě zločinu, dojde nejen k vloupání do kožešnictví a benzínové pumpy, ale také 

k přepadení vrátného na stanici SNB. 

I v epizodě Včelař kriminalisté řeší vloupání, nejdříve do galanterie a prodejny 

elektra, nakonec do obchodu s loveckými potřebami, odkud pachatel odcizí dvacet zbraní, 

a následně zastřelí vedoucího mléčného baru. V díle Cyklista se, jak už název napovídá, 

vyšetřování točí kolem mrtvého cyklisty, kterého srazilo auto. Jupiter diváky zavede do 

prostředí nelegálního obchodu s historickými exponáty a uměleckými předměty. 

 

99 Malý pitaval z velkého města, S1 E9, Kuchařinka (54:25 – 54:40). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670009-kucharinka/. 
100 LUKEŠ, Filip: Socialistický bubák: Mezi příslušníky VB a StB panovala nevraživost. Denik.cz. [online]. 

[cit. 2021-7-11]. Dostupné z: https://www.denik.cz/listopad-89-bezpecnost/bezpecnost-v-socialistickem-

ceskoslovensku-schopni-prislusnici-zastarala-vybav-20201111.html. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670009-kucharinka/
https://www.denik.cz/listopad-89-bezpecnost/bezpecnost-v-socialistickem-ceskoslovensku-schopni-prislusnici-zastarala-vybav-20201111.html
https://www.denik.cz/listopad-89-bezpecnost/bezpecnost-v-socialistickem-ceskoslovensku-schopni-prislusnici-zastarala-vybav-20201111.html
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Vedoucí partiové prodejny zmizí a kriminalisté dlouho nedokážou přijít na motiv, 

až po půl roce je náhodně objevena mrtvola s prostřelenou lebkou. Díl Muž s punčochou 

sleduje protřelého lupiče, který se postupně pouští do větších a větších akcí, v posledním 

díle první série s názvem Kuchařinka se kriminalisté snaží najít vraha důchodkyně. 

Druhá série začíná dílem Majitel autoservisu, v němž je nejenom odhalena trojice 

podvodníčků, kteří vydírají ženaté muže, ale také nelegální obchod s autodíly přiváženými 

ze zahraničí. V díle Autorka detektivních povídek je zavražděn manžel spisovatelky, která 

se stává hlavní podezřelou. Exoti popisují vyšetřování krádeže vzácných ptáků. V díle 

Kasař je pachatel zadržen přímo na místě činu, jeho komplic však uniká a vyšetřovatelé 

musí zjistit, o koho šlo. Epizoda Narkomani diváky zavádí do prostředí drog a narkomanů, 

kriminalisté se navíc musí vyrovnat s vyděračem, který hrozí otrávením zdroje pitné vody. 

V závěrečném díle seriálu s názvem Valutová příhoda je mladý číšník okraden při falešné 

valutové směně a nakonec při pátrání po pachatelích sám přichází o život. 

Na jednotlivých případech obvykle hlavní hrdinové pracují samostatně, případně za 

drobné pomoci mladého poručíka Otradovce nebo vyšetřovatele Jarolíma. Celé oddělení 

pracuje společně pouze na jednom případu, a to konkrétně na vraždě důchodkyně, která při 

cestě z práce nasedla do špatného autobusu a ztratila se v Michli. 
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4.2 Analýza seriálu Případy 1. oddělení 

Seriál Případy 1. oddělení je inspirován skutečnými případy, které po roce 1989 

řešili pražští policisté z oddělení vražd. Název je odvozen z označení elitního policejního 

útvaru, který zasahuje v případě, že dojde k vraždě, pokusu o vraždu, těžkému ublížení na 

zdraví s následkem smrti a dalším nejzávažnějším zločinům. 

Autory scénáře jsou novinář Jan Malinda a bývalý policista a šéf 1. oddělení Josef 

Mareš. „Kriminální seriál Případy 1. oddělení se tak opírá o mimořádnou míru autenticity 

a přesnosti v popisu policejního prostředí, žargonu i vyšetřovacích postupů. Pro ty je 

typické, že policisté většinou relativně brzy vědí, kdo je pachatelem. Mnohem těžší ale je 

dopadnout ho a zločin mu dokázat. Důležitou roli hrají i zdánlivé maličkosti. Způsob 

pátrání a usvědčení zůstal u všech případů do velké míry zachován,“101 uvádí oficiální 

stránka pořadu na webu České televize. Režie se ujali Dan Wlodarczyk a Peter Bebjak. 

První díl seriálu měl premiéru 6. ledna 2014 a zhlédlo ho téměř 1,8 milionu diváků 

starších 15 let102. Vysokou sledovanost si seriál udržel po celou první sérii, každý díl 

sledovalo zhruba jeden a půl milionu diváků. Právě pozitivní ohlasy jak diváků, tak 

recenzentů seriálu přiměly tvůrce k přípravě pokračování.103 Nových osm dílů z prostředí 

pražské „mordparty“ se na obrazovkách České televize objevilo o dva roky později, první 

díl konkrétně 4. ledna 2016. 

4.2.1 Charakteristika postav a prostředí 

Rovněž Případy 1. oddělení je možné, stejně jako Malého pitavala z velkého města, 

zařadit mezi policejní dramata, jejichž hlavními hrdiny jsou neuniformovaní detektivové. 

Konkrétně 1. oddělení tvoří major Josef Korejs (Miroslav Hanuš), který stojí v jeho čele, 

major Tomáš Kozák (Ondřej Vetchý), major Václav Plíšek (Boleslav Polívka), kapitáni 

 

101 Nesg: Případy 1. oddělení. Ceskatelevize.cz. [online]. [cit. 2021-7-11]. Dostupné z 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/. 
102 Mav: Ostrý nástup Případů 1. oddělení: téměř 1,8 mil. Mediaguru.cz. [online]. [cit. 2021-7-11]. Dostupné 

z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2014/01/ostry-nastup-pripadu-1-oddeleni-temer-1-8-mil/. 
103 Nesg: Vražedně oblíbené Případy 1. oddělení chystají pokračování. Ct24.ceskatelevize.cz. [online]. [cit. 

2021-7-11]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1036806-vrazedne-oblibene-pripady-1-

oddeleni-chystaji-pokracovani. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2014/01/ostry-nastup-pripadu-1-oddeleni-temer-1-8-mil/
https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1036806-vrazedne-oblibene-pripady-1-oddeleni-chystaji-pokracovani
https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1036806-vrazedne-oblibene-pripady-1-oddeleni-chystaji-pokracovani
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Martin Pražák a Petr Anděl (Filip Blažek a Petr Stach) a poručík Vítězslav Sršeň (Miroslav 

Vladyka). V druhé sérii jejich řady rozšíří major Dušan Vrána v podání Igora Chmely. 

Mezi nejvýznamnější vedlejší postavy pak patří například policejní ředitel 

plukovník Vladimír Jeřábek (Igor Bareš), televizní reportérka Skopcová (Petra 

Hřebíčková), soudní lékař Karel Vojíř (Ondřej Malý) nebo státní zástupkyně Anna 

Švihlíková (Sabina Remundová). 

I u Případů 1. oddělení je osobnostní složení týmu pestré. Na rozdíl od Malého 

pitavalu z velkého města je vedoucím oddělení nepříliš schopný major Korejs, který 

s ostatními členy týmu vychází jen těžko. Zejména jeho rivalita s majorem Kozákem je 

jednou z významných linek seriálu. V závěru první série se Korejs rozhodne z místa 

vedoucího 1. oddělení odejít. Ve chvíli, kdy zjistí, že se do výběrového řízení na nového 

šéfa přihlásil i Kozák, však od svého záměru ustupuje. Hluboce se ho dotkne především 

Kozákův motivační dopis, v němž popisuje, jak by správně mělo 1. oddělení fungovat a co 

by měl jeho vedoucí dělat: „Jestli si to chceš zkusit, tak prosim. Na obvodech pořád hledaj 

zkušený lidi na vedoucí pozice. Když se ti tu nelíbí, já tě držet nebudu. Ale tady se mi do 

toho neser.”104 Jejich spor vyvrcholí v průběhu druhé série, kdy je Kozák po Korejsově 

zásahu převelen na obvod. 

 Korejs o případech dlouho nepřemýšlí, obvykle vehementně prosazuje svůj prvotní 

názor a ostatní kolegové ho pak musí pomocí důkazů složitě přesvědčovat, že pachatelem 

může být někdo jiný a že pátrání je potřeba vést jiným směrem. Během seriálu Korejsovo 

špatné rozhodnutí několikrát málem vede k fatálnímu neúspěchu, například v díle Smrt 

novináře, který zobrazuje mediálně známou vraždu televizního střihače Michala Velíška, 

nechá nepropustně uzavřít a obklíčit vesnici, z níž pachatel pochází. Zatímco do domu 

vrahovo rodičů vniká zásahová jednotka, on je teprve v autobuse na cestě domů a poté, co 

zahlédne v novinách spolucestujícího svou fotku a vesnici plnou policistů, z místa uteče a 

schová se neznámo kde. Odpovědnost za své chyby však Korejs přijímá těžko a má 

tendenci svalovat vinu na ostatní: 

major Korejs: „V tomto případě jsem nějak vytušil, že věc může mít politickou 

 

104 Případy 1. oddělení, S2 E1, Slepý svědek (12:55 – 13:11). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/214512120300001-slepy-svedek/. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/214512120300001-slepy-svedek/
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konotaci, a iniciativně jsem na místo vyslal druhého vyšetřovatele, ale major Kozák…“ 

plukovník Jeřábek: „Za případ jsou zodpovědní Kozák a Pražák, ale vy jste 

vedoucí.“105 

Právě policejnímu řediteli Jeřábkovi se Korejs snaží usilovně zavděčit. Na jeho 

žádost tak 1. oddělení v seriálu řeší i případy, které jsou mimo jejich oblast působnosti, 

například sérii znásilnění na pražském Jižním Městě: 

„Potřebuju to vyřešit rychle. Tenhle týden je to už třetí případ a kdyby se to dostalo 

na veřejnost, umíte si to představit. Když to skončí vraždou, tak to stejně bude vaše práce. 

Tak se nad tím zamyslete,“106 naléhá Jeřábek na Korejse v díle Fantom z Jižáku a on mu 

bez velkého váhání vyhoví. Stejně tak se na popud ředitele kriminalisté ujímají případu 

vyhrožování ředitelce čokoládovny otrávením jejich výrobků: 

major Plíšek: „Proč my? Proč to nedělá ÚOOZ?“ 

major Korejs: „Tak Jeřábek o to evidentně stojí, všimnul sis. Buďme rádi, že nám 

vedení věří. Je to tvůj případ, ty jsi tady nejzkušenější. Já ti věřim, to zvládnem a nikdo 

další o tom vědět nemusí.“107 

Nadmíru dobré vztahy udržuje Korejs také s médii. Rád se účastní tiskových 

konferencí, na kterých je středem pozornosti a často vtipkuje. Když v první sérii zvažuje 

odchod z čela 1. oddělení, nadchne ho, kolik novinářů požádalo mluvčí o rozhovor s ním: 

„Nemůžu dát rozhovor všem. To bych vypadal jako blbec, tak vezmeme jenom ty 

největší,“ přemítá Korejs v díle Klubové barvy a v seznamu zaškrtne všechna média kromě 

Aktuálně.cz. „Ty by se mohli urazit, když jsem dal všem a jim jsem nedal. Dyť je to jedno, 

sedm nebo osm.“108 

V závěru seriálu nakonec Korejs oddělení vražd pod tlakem ředitele Jeřábka 

 

105 Případy 1. oddělení, S2 E3, Súdánský student (25:46 – 26:02). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/214512120300003-sudansky-

student/. 
106 Případy 1. oddělení, S1 E2, Fantom z Jižáku (02:30 – 2:40). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200002-fantom-z-jizaku/. 
107 Případy 1. oddělení, S1 E10, Sladký vyděrač (04:50 – 05:08). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120260003-sladky-vyderac/. 
108 Případy 1. oddělení, S1 E14, Klubové barvy (12:24 – 13:00). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120260007-klubove-barvy/. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/214512120300003-sudansky-student/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/214512120300003-sudansky-student/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200002-fantom-z-jizaku/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120260003-sladky-vyderac/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120260007-klubove-barvy/
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opravdu opouští a stává se plukovníkem na policejním prezidiu. Na jeho místo nastupuje 

major Kozák, který se mezitím vrátil z nuceného vyhnanství na obvodě. 

Kozák v týmu po valnou část seriálu působí jako vyšetřovatel, na starosti má tedy 

především procesní úkony. Přesto do terénu vyráží společně s operativci, aby na průběh 

vyšetřování osobně dohlédl. Plíšek to v díle Doživotní chyba komentuje slovy: „Za 

vyšetřovatele tam má dosah Kozák. Ten už tam určitě stepuje.“109 Obvykle je totiž na místě 

činu mezi prvními a pomáhá operativci směřovat pátrání správným směrem, příkladem 

může být hned úvodní díl, kdy je v popelnici nalezeno rozčtvrcené ženské tělo: 

major Kozák: „Abysme nebyli překvapený, třeba vypadá jako ty nebo já.“ 

kapitán Anděl: „Ty bys byl schopnej rozřezat ženskou?“ 

major Kozák: „Takhle přece vůbec nemůžeš uvažovat. Co bys udělal, kdyby ses 

musel zbavit těla?“ 

kapitán Anděl: „Zakopal bych ho.“ 

major Kozák: „Kde? Tady? Tady je samej beton.“ 

kapitán Anděl: „Tak bych jí naložil.“ 

major Kozák: „Do čeho?“ 

kapitán Anděl: „Počkej, to asi znamená, že ten pachatel asi nemá auto. Navíc je to 

tady samá jednosměrka, když už by to auto měl, tak proč by jí vozil zrovna sem. A nebude 

mít zřejmě ani kámoše, kterej by mu s tím pomoh.“ 

major Kozák: „To znamená?“ 

kapitán Anděl: „Že to sem nosil v teplejch, sám, pěšky.“ 

major Kozák: „To znamená?“ 

kapitán Anděl: „To znamená, že ten magor může klidně bydlet někde tady.“110 

Je zobrazován jako velice schopný kriminalista, na nějž se ostatní, včetně služebně 

 

109 Případy 1. oddělení, S1 E3, Doživotní chyba (02:10 – 02:15). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200003-dozivotni-chyba/. 
110 Případy 1. oddělení, S1 E1, Rozčtvrcená (06:34 – 07:17). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200001-rozctvrcena/. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200003-dozivotni-chyba/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200001-rozctvrcena/
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nejzkušenějšího major Plíška, obracejí v případě, že se pátrání ocitne na mrtvém bodě, a to 

i v případě, kdy působí na obvodu: 

major Kozák: „Máte jedinou šanci. Zítra mu povezete do Drážďan sdělovačku a při 

tý příležitost s ním můžete mluvit.“ 

major Vrána: „Jako vyslechnout? To nesmíme.“ 

major Kozák: „To ne, ale mluvit s ním můžete, než mu tu sdělovačku dáte. To zákon 

nezakazuje.“111 

Úspěšný je i při výsleších, ať už svědků, nebo pachatelů. Neuchyluje se při nich ke 

křiku nebo k výrazným fyzickým projevům, na rozdíl od kapitána Pražáka, ale využívá 

především psychického nátlaku nebo manipulace. Příkladem může být díl Fantom z Jižáku, 

kdy právě Kozák přiměje násilníka vypovídat: 

„V tom případě nám ale budeš muset dokázat, že máš normální přirození. Na 

základě obvinění ti ho změříme, vyfotíme a ty fotky uložíme ke spisu. Ale to není všechno, ty 

ho taky budeš muset ukázat státní zástupkyni a celýmu soudu a všude ve všech novinách 

bude fotka s tim tvym ubohym malym pytlíčkem. A všude budou velký nápisy: Tak tohle je 

ten úchyl s miniaturním pérem.“112 

Ani on však není vykreslen jako ryze pozitivní postava, která se nedopouští chyb. 

Při vyšetřování v jednom z pražských barů zahlédne mladého muže, jak lije dívce něco do 

pití, a fyzicky ho napadne. Právě nepřiměřenosti reakce využije Korejs při snaze o 

Kozákovo odstranění z 1. oddělení. Setká se totiž s napadeným mužem a radí mu, že by 

Kozákovi víc uškodilo, kdyby se veřejnost dozvěděla, že není tak neomylný: „Vy mě 

necháte ten případ v klidu dodělat a já vám poskytnu exkluzivní informace.“113 Informace, 

které Korejs muži prozradí, pak vedou ke Kozákově přesunu na obvod. 

Nejstarším kriminalistou je major Václav Plíšek, který na oddělení vražd působí 

 

111 Případy 1. oddělení, S2 E5, Tělo (52:14 – 52:31). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/214512120300005-telo/. 
112 Případy 1. oddělení, S1 E2, Fantom z Jižáku (55:18 – 55:53). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200002-fantom-z-jizaku/ 
113 Případy 1. oddělení, S2 E3, Súdánský student (40:13 – 40:21). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/214512120300003-sudansky-

student/. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/214512120300005-telo/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200002-fantom-z-jizaku/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/214512120300003-sudansky-student/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/214512120300003-sudansky-student/
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více než 30 let. Právě ze svých bohatých zkušeností při vyšetřování čerpá: „No pozor, já 

jsem dělal rozřezanou dvakrát. Pachatel by vždycky ten, kdo to nahlásil první.“114 

Případy konzultuje rovněž s bývalými kolegy, kteří jsou už v důchodu, a společně 

hledají spojitost se zločiny, které už v minulosti řešili. Využívá často také archivní 

materiály, staré kriminalistické sborníky a časopisy. Například při vyšetřování vydírání 

ředitelky čokoládovny navrhuje držet se postupu, který našel právě v kriminalistickém 

sborníku: „Já jsem vydírání nikdy nedělal, takže to dělám podle toho.“115 Ve stejném díle 

se právě kvůli způsobu vedení pátrání dostane do konfliktu s Korejsem, který do případu 

zapojuje i ÚOOZ (Útvar pro odhalování organizovaného zločinu). V klíčový okamžik totiž 

Korejs Plíškovi nařizuje, aby zůstal v kanceláři a do terénu nejezdil: „Jako maskota si tě 

tady držet nechci. A ani nemůžu.“116 Dotčený Plíšek vzápětí požádá o předčasný důchod, 

nakonec ale zůstává až do posledního dílu seriálu, kdy se rozhodne, že na oddělení bude 

působit pouze jako civilní zaměstnanec. 

Od mladších kriminalistů se neliší pouze jiným stylem práce, ale také tím, že nemá 

řidičský průkaz a neumí zacházet se zbraní: 

Major Korejs: „Václave, tomuhle neuvěříš. Tady mě sdělujou, že jsi se neúspěšně 

pokusil o získání zbrojního průkazu. Nejen že jsi nic netrefil, ale ještě jsi při nabíjení 

málem zastřelil instruktora.“117 

Tým operativců tvoří kapitáni Martin Pražák a Petr Anděl, kteří často pracují 

v terénu společně. Pražák je prototypem tvrdého kriminalisty, jenž si jde za svým za 

každou cenu. Když je pověřen sérií znásilnění žen na pražském sídlišti Jižní Město, 

komentuje to slovy „mně žádný podělaný znásilnění nezajímá, já dělám na vraždách“118. 

Přesto se pak případu ujímá s vervou, vytváří v kanceláři obří nástěnku s informacemi o 

možných pachatelích, místech činu, kterou ostatní kolegové posměšně označují za 

 

114 Případy 1. oddělení, S1 E1, Rozčtvrcená (17:44 – 17:55). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200001-rozctvrcena/. 
115 Případy 1. oddělení, S1 E10, Sladký vyděrač (07:38 – 07:44). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120260003-sladky-vyderac/. 
116 Případy 1. oddělení, S1 E10, Sladký vyděrač (33:29 – 33:33). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120260003-sladky-vyderac/. 
117 Případy 1. oddělení, S2 E1, Slepý svědek (02:24 – 02:35). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/214512120300001-slepy-svedek/ 
118 Případy 1. oddělení, S1 E2, Fantom z Jižáku (02:53 – 3:05). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200002-fantom-z-jizaku/. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200001-rozctvrcena/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120260003-sladky-vyderac/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120260003-sladky-vyderac/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/214512120300001-slepy-svedek/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200002-fantom-z-jizaku/


43 

 

„křížovku“, a hledá vzájemnou spojitost. Zároveň naplánuje velkou akci v terénu, kdy celý 

prostor, kde k útokům dochází, uzavřou a budou kontrolovat všechny muže, kteří se 

v prostoru nachází.  

Chybí mu ale empatie a sociální cítění, což se projevuje především při výsleších a 

komunikaci se svědky a poškozenými. Právě v díle Fantom z Jižáku si na jeho nevybíravé 

chování znásilněná žena stěžuje dokonce v médiích. Při výsleších podezřelých mu pak 

rychle dochází trpělivost a uchyluje se ke křiku, vulgaritám, výrazným fyzickým projevům, 

jako jsou údery do stolu nebo tyčení se nad sedící osobou, aby dal najevo svou 

nadřazenost, ale také psychickému nátlaku, kdy před podezřelé předkládá, často brutální, 

fotografie z místa činu. Nezřídka se vyslýchaná osoba po jeho nátlaku rozpláče. 

Naopak Petr Anděl je na oddělení vrchním vtipálkem, který vyniká právě 

v komunikaci, a to především se ženami, které dokáže mnohdy přesvědčit, aby překročily 

zákaz a vyšly mu při vyšetřování vstříc. Kvůli své přátelské povaze navazuje bližší vztahy 

i se svědky nebo pozůstalými. Ne vždy jde však o výhodu: 

major Kozák: „Takže, kamaráde, my se vrátíme k tomu tvýmu Láďovi.“ 

kapitán Anděl: „To je blbost. Přísahal mi na smrt svý mámy.“ 

major Kozák: „Tak u tý začneme jako u první. Zajímalo by mě, jestli je vůbec 

naživu.“119 

I přes určitou lehkovážnost je schopným kriminalistou, který chce usvědčit vraha za 

každou cenu. Důkazem toho je především druhá série a případ zavražděné mladé ženy, 

kterou zabil její milenec. Vyšetřování této vraždy se jako jediný případ v celém seriálu řeší 

ve více dílech, pachatel je totiž obviněn pouze na základě série nepřímých důkazů a 

kriminalistům se dlouho nedaří najít tělo mrtvé ženy. Anděl v honbě za mrtvolou neváhá 

využít služeb proutkaře a senzibilů a následně bez svolení vypustit chovný rybník, na jehož 

dně objevili potápěči dva svázané pytle. 

Posledním stabilním členem oddělení je poručík Vítězslav Sršeň. Na rozdíl od 

ostatních příliš často nevyráží do terénu, ale zabývá se především prací s archivy, spisy 

 

119 Případy 1. oddělení, S1 E1, Rozčtvrcená (48:04 – 48:19). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200001-rozctvrcena/. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200001-rozctvrcena/
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nebo kamerovými záznamy, kterou zbylí kriminalisté považují za nutné zlo. Na 1. oddělení 

se dostal shodou náhod, ne díky pracovním zásluhám. 

major Korejs: „Víťa začínal na místním oddělení. Byl brzda, dělal chyby. A tak aby 

si udrželi výsledky, k ničemu ho nepouštěli. Začali ho šikanovat. Po čase ho to přestalo 

bavit, požádal si o přeložení. Ovšem na obvod. Čumíš, že ho tam vzali, co? Víš proč? Páč 

ten velitel z místního mu napsal vynikající hodnocení. Obětavý, pracovitý a tak dále. Na 

obvodě, když potom pochopili, co je Víťa zač, ten kolotoč začal znova. A tak se nakonec 

octnul na majetku, potom na násilí a nakonec skončil u nás. Já bych mu taky napsal skvělý 

hodnocení. Jenže víš, v čem je problém? Víťa nikam odejít nechce.“120 

Sršně práce s administrativou baví a neprojevuje v seriálu větší ambice a zájem o 

práci v terénu. Výjimkou je díl Laborant: 

poručík Sršeň: „K čemu tady jsem? To je: Víťo, přines spis, odnes spis. Když mi 

jednou za měsíc zazvoní telefon, já řeknu: Tady Sršeň, tak se ozve „bzz“. Hele, mně to 

vážně nebaví. Nezlob se, že tě otravuju. Ale já ti to řeknu na rovinu. Já to žádám jako 

vedoucího, abych příští případ dostal já.“121 

Korejs mu nakonec vyhoví a pověří ho případem nálezu fotografie brutálně 

rozřezaného těla v luxusním obchodě v centru Prahy: 

major Kozák: „Cože? Víťa? To si děláš prdel, Josefe. Já se ho bojím nechat pět 

minut s podezřelym o samotě. A ty mu svěříš případ?“ 

major Korejs: „Tak dobře, jenom mezi náma. Víťa ve skutečnosti nic nevede, to si 

myslí jenom on a ředitel. Kdyby se to celý posralo, tak aspoň máme zodpovědnýho.“122 

V druhé sérii přichází na stáž do oddělení vražd major Dušan Vrána, do té doby 

vyšetřovatel 1. obvodu, který v průběhu série nahradí Kozáka na pozici vyšetřovatele, když 

je přesunut na obvod. V seriálu je vykreslen jako policista, kterému až pedantsky záleží na 

dodržování předpisů a procedurální správnosti vyšetřování, čímž si všechny na oddělení 

 

120 Případy 1. oddělení, S2 E2, Informátor (34:41 – 35:31). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/214512120300002-informator/. 
121 Případy 1. oddělení, S1 E5, Laborant (02:04 – 02:19). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200005-laborant/. 
122 Případy 1. oddělení, S1 E5, Laborant (11:49 – 12:15). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200005-laborant/. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/214512120300002-informator/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200005-laborant/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200005-laborant/
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znepřátelí. Je přítomen například Plíškovu reparátu ze střelby, který za něj splní Pražák 

s Andělem: 

major Vrána: „Takhle to u vás chodí běžně? Bravo, pánové, ale koho jste 

podvedli? Třeba sami sebe, když s parťákem, kterej neumí střílet, pudete do akce a budete 

potřebovat, aby střílel.“123 

Až v průběhu svého působení na oddělení zjišťuje, že v případě pátrání po 

pachatelích vražd není vždy možné nařízení stoprocentně dodržovat, ale že je někdy nutné 

je ve vhodnou chvíli překročit: 

major Vrána: „Způsob, jakým jste vyslechli toho kluka, víte, co si o tom myslim, ale 

šéfovi jsem o vašem procesním pochybení nic neřekl a říkat mu nebudu.“124 

I Případy 1. oddělení u některých postav drobně akcentují i jejich soukromý život, 

konkrétně u Kozáka, Pražáka a Anděla. V případě Kozáka je zobrazován jeho vztah 

s dospívající dcerou, kterou vychovává sám. Pražák zase řeší s manželkou časté přesčasy, 

málo času na rodinu, ale také nedostatek peněz, přičemž dokonce zvažuje pracovní přestup 

na Generální inspekci bezpečnostních služeb (GIBS). U Anděla se pak tvůrci zaměřili 

především na jeho vztah s televizní reportérkou Skopcovou, která se zaměřuje na krimi 

zpravodajství a má na oddělení zdroj, který jí donáší informace. Ve většinové míře jsou 

však linky se soukromým životem hrdinů potlačeny. 

Také Případy 1. oddělení se z naprosté většiny odehrávají v prostředí Prahy. 

S atmosférou velkoměsta však nakládají odlišně. Zaměřují se i na nehostinné periferie a 

zavádí diváka do lokalit, kam by se pravděpodobně osobně sám nikdy nevydal, ať už jsou 

to bezdomovecké osady nebo podniky spojené s arabskou mafií, čímž budují pocit napětí a 

strachu. 

Na rozdíl od Malého pitavalu z velkého města také více akcentují procedurální 

postupy na místě činu, jako je ohledávání oběti nebo zajišťování potřebných důkazů. 

Zároveň zobrazují i spolupráci kriminalistů s dalšími odborníky, kteří jim pomáhají při 

 

123 Případy 1. oddělení, S2 E1, Slepý svědek (01:00:53 – 01:01:12). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/214512120300001-slepy-svedek/ 
124 Případy 1. oddělení, S2 E4, Děti na odpis (01:00:06 – 01:00:16). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/214512120300004-deti-na-odpis/. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/214512120300001-slepy-svedek/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/214512120300004-deti-na-odpis/
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vyšetřování, ať už jde o soudního lékaře nebo psychiatra, úřady, jako je státní zastupitelství 

či soudy, nebo policisty z jiných oddělení, v seriálu například z mravnostního nebo 

extremistického oddělení. 

Při vyšetřování se kriminalisté také častěji vydávají za hranice Prahy, do míst, 

odkud pochází buď oběti, nebo případní podezřelí. Spolupracují také s kolegy ze zahraničí, 

v díle Tělo jim při zatýkání pachatele pomáhá německá policie a vraha v díle Totožnost pak 

na základě evropského zatýkacího rozkazu zadrží až policie na letišti v Londýně. 

Rozdílné je i pojetí vykreslení služebny. Zatímco v Malém pitavalu z velkého města 

je stanice z velké části centrem veškerého dění, v Případech 1. oddělení se policisté 

v kanceláři schází pouze v případě ranní porady a pak při výsleších, které zásadně 

probíhají ve speciálních výslechových místnostech. Primárně se jejich práce odehrává 

v terénu. 

4.2.2 Výstavba děje a výběr zobrazovaných kriminálních činů 

Z hlediska narativu je struktura Případů 1. oddělení jednoduchá. Každá epizoda se 

zaměřuje na jeden zločin, který je v úvodu spáchán, případně odhalen, následně řešen až 

do úspěšného odhalení pachatele. 

Na začátku každého dílu je před úvodní scénou informace: „Případ, který 

vyšetřovalo 1. oddělení pražské kriminální služby. Skutková podstata činů i způsob 

odhalení jsou autentické.“ V závěru dílu je pak zobrazena informace, jakým případem byl 

daný díl inspirován, za jak dlouho kriminalisté pachatele odhalili a na jak dlouho byl 

odsouzen. Jako příklad uvádím informace z prvního dílu: „Zpracováno podle případu 

vraždy mladé ženy, jejíž ostatky byly nalezeny v Praze 5. Pachatel byl pražskými policisty 

dopaden za 8 dnů. Městský soud v Praze jej odsoudil k výkonu trestu odnětí svobody 

v trvání 15 let.“125 V průběhu každého dílu je divák rovněž informován, jaký den 

vyšetřování právě je, včetně přesného času (viz Příloha č. 7). 

Jediným případem, který se ze zmíněné narativní struktury vymyká, je zmizení 

mladé ženy, který kriminalisté začnou vyšetřovat ve čtvrtém díle druhé série s názvem Tělo 

 

125 Případy 1. oddělení, S1 E1, Rozčtvrcená (01:02:31 – 01:02:42). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200001-rozctvrcena/. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200001-rozctvrcena/
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a jehož úplného rozřešení se divák dočká až v závěru celého seriálu. Pachatele sice 

pracovníci 1. oddělení v epizodě Tělo zatknou, ale nedokážou najít tělo zavražděné, proto 

díl končí informací: „Inspirováno případem zmizení sedmatřicetileté ženy z Prahy. 

Přestože se pachatel po předložení řetězce nepřímých důkazů nepřiznal, byl obviněn z její 

vraždy. Tím však tento případ zdaleka neskončil…“126 Hlavním tématem dalších dílů jsou 

jiné případy, pokračující usilovné pátrání po těle oběti je pouze doplňující záležitostí. 

Mimo pak stojí také případ zobrazený v díle Laborant, v němž je v luxusním 

obchodě v centru Prahy nalezena fotografie brutálně rozřezaného těla. Kriminalisté sice 

pracují s verzí, že šlo o vraždu, a na základě podobných znaků znovu otevírají dosud 

nevyřešený případ „průhonického rozparovače“, ale nakonec zjistí, že šlo o realistickou 

figurínu vyfocenou při natáčení amerického filmu. V epizodě tedy není odhalen žádný 

pachatel a závěrečná informace zní: „Inspirováno případem nálezu snímků rozřezaného 

ženského těla, které i soudní znalci považovali za reálné. Podezření z brutální vraždy se 

neprokázalo, šlo o filmovou rekvizitu. Průhonický případ z roku 1992 zůstal 

neobjasněn.“127 

Na rozdíl od Malého pitavalu z velkého města se policisté v seriálu zabývají 

v naprosté většině řešením vražd, případně pokusů o ni. U Pitavalu šlo pouze o díly 

Včelař, Cyklista, Vedoucí partiové prodejny, Kuchařinka, Autorka detektivních povídek a 

Valutová příhoda, přičemž o zamýšlené a plánované zabití jde pouze u poloviny z nich. 

U Případů jsou naopak výjimkou pouze díly Fantom z Jižáku, v němž kriminalisté 

řeší sérii znásilnění, Policajt na odstřel, v němž se narkoman chce bránit policistům po 

domácku vyrobenou výbušninou, Sladký vyděrač, v němž neznámý pachatel vyhrožuje 

čokoládovně, že otráví její výrobky, a Krádež století, která popisuje mediálně známý 

případ krádeže půl miliardy korun z bezpečností agentury jejím pracovníkem. 

 Často jde o činy motivované silnými emocemi a provedené na základě emotivních 

rozhodnutí, ať už z lásky nebo nenávisti, přičemž jde v některých případech o zločiny 

z afektu. Příkladem mohou být díly Rozčtvrcená, Klíčový důkaz, Nenávist, Děti na odpis 

 

126 Případy 1. oddělení, S2 E4, Tělo (01:00:38 – 01:00:48). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/214512120300005-telo/. 
127 Případy 1. oddělení, S1 E5, Laborant (01:01:43 – 01:01:57). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200005-laborant/. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/214512120300005-telo/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200005-laborant/
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nebo Totožnost. Druhou kategorií jsou pak zločiny motivované ekonomicky a spáchané 

s úmyslem finančního obohacení. Mezi ně patří případy vyšetřované například v dílech 

Doživotní chyba, 48 hodin nebo Olizovač. Kriminalisté se v průběhu seriálu zabývají také 

případy se závažnou sociální tématikou, jako je extremismus a rasismus (Súdánský 

student), chuligánství sportovních fanoušků (Klubové barvy) nebo dětská prostituce (Děti 

na odpis). 

Na vyšetřování se obvykle, na rozdíl od Malého pitavalu z velkého města, podílí 

celé oddělení. Jeden z kriminalistů je sice pověřen vedením případu, ale ostatní mu 

pomáhají, ať už v terénu se sledováním a výslechem svědků, nebo v kanceláři procházením 

kamerových záznamů, policejních spisů nebo odposloucháváním telefonických hovorů. 
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4.3 Komparace seriálů Malý pitaval z velkého města a 

Případy 1. oddělení 

Rozdíl mezi seriály lze najít již v úvodu každého dílu. Zatímco Malý pitaval 

z velkého města začíná znělkou, Případy 1. oddělení informací o tom, že jde o skutečný 

případ, který vyšetřovalo 1. oddělení (viz kapitola 4.2), přičemž následuje úvodní scéna, 

při níž je buď nalezeno mrtvé tělo, nebo při níž ke zločinu teprve dojde, až poté následuje 

znělka seriálu. U obou seriálů ale znělky slouží primárně k seznámení s hlavními hrdiny. 

V případě Případů 1. oddělení se během ní střídají různé fotografické záběry z místa činu 

označené papíry s čísly a policejní průkazky jednotlivých kriminalistů (viz Příloha č. 6). 

Znělka Malého pitavalu z velkého města zachycuje ranní příchod příslušníka SNB do 

práce, během nějž na detailních záběrech odemyká trezor se zbraní, poutá si jí do podpaží, 

ukládá svačinu do šuplíku, bere si pouta a pospíchá na poradu, kde pracovníci poslouchají 

„svodky“, tedy souhrnné hlášení o událostech za určité období (viz Příloha č. 5). Každý ze 

čtyř hlavních hrdinů je představen prostřednictvím delšího záběru. Zajímavostí je, že 

„svodka“ se v každém díle liší. 

Odlišný je i následný vstup do děje. V případě Malého pitavalu z velkého města po 

znělce obvykle kriminalisté teprve dostávají hlášení o spáchaném trestném činu a pak se 

rozhoduje, kdo na místo pojede. Naopak Případy 1. oddělení ve většině případů po znělce 

rovnou vstupují na místo činu, kam přijíždí policista pověřený vyšetřováním. Případy 1. 

oddělení tak na diváka už od prvních scén působí akčnějším dojmem, protože se vyhýbají 

zdlouhavému, a často také poměrně zmatenému, ohlášení zločinu poškozenými. 

Jinak jsou zobrazovány i výslechy svědků po příjezdu na místo činu. Malý pitaval 

z velkého města dlouze popisuje rozhovor s každým poškozeným zelinářem nebo 

prodavačkou, v Případech 1. oddělení tyto výslechy často probíhají mimo kameru a 

divákovi pak všechny poznatky operativec shrne při následném rozhovoru 

s vyšetřovatelem. V obou seriálech si ale kriminalisté dělají poznámky ručně do malých 

notýsků. 

Jak jsem již podrobně popsala v předchozích kapitolách, liší se i typ zobrazovaných 

trestných činů. Příslušníci 1. oddělení, jak už název seriálu vypovídá, řeší především 

vraždy, zatímco hrdinové Malého pitavalu z velkého města se ve většině dílů zabývají 
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krádežemi a jinou loupežnou činností. Většina z nich by navíc v současných kriminálních 

seriálech pravděpodobně neobstála, například pátrání po ukradených papoušcích v díle 

Exoti. Právě z odlišnosti vyšetřovaných zločinů pak vychází i skutečnost, že Případy 1. 

oddělení obsahují mnohem drastičtější záběry (mrtvá těla, krev, …). 

V Malém pitavalu z velkého města jsou pachatelé často vykresleni jako zlotřilí 

zločinci, kteří si z příslušníků SNB utahují nebo je tahají za nos, přesto však kriminalisté 

dokážou najít jejich slabé místo, přechytračit je, a nakonec donutit k přiznání. Naopak 

v Případech 1. oddělení jsou pachateli i lidé, kteří původně vraždit v plánu neměli, jednali 

v afektu nebo pod tlakem okolností. Někteří z nich se navíc ke spáchání zločinu nikdy 

nepřiznají a jsou odsouzeni až na základě důkazů. Kriminalisté 1. oddělení využívají při 

výsleších mnohem tvrdší praktiky. Podezřelý je často pod velkým psychickým nátlakem, 

nadávají mu, křičí, mlátí do stolu, ukazují drastické fotografie z místa činu, což mnohokrát 

vyslýchaného dožene až k slzám. Celkově obsahují Případy 1. oddělení mnohem více 

vulgarit, v Malém pitavalu z velkého města se dají za nejsilnější nadávky považovat 

označení „kretének“, „debilní ubožák“ nebo „syčák s kudlou“. 

Policisté jsou v Případech 1. oddělení celkově zobrazováni jako lidé, kteří nejsou 

dokonalí, dělají chyby a často nedokážou pachatele přimět k přiznání, pokud on sám 

jednoduše nechce. U Malého pitavalu z velkého města takový prvek sebereflexe chybí. 

Příkladem může být již zmiňovaná smrt nevinného člověka při policejní honičce, za níž 

není poručík Krejcárek, který ji inicioval, nijak potrestán. Naopak v Případech 1. oddělení 

musí kapitán Anděl uhradit škodu, kterou způsobil nedovoleným vypuštěním chovného 

rybníka, o němž byl přesvědčen, že se v něm nachází tělo zavražděné ženy. 

Co lze při komparaci obou seriálů dobře ilustrovat, je vývoj policejních metod, 

který silně souvisí s rozvojem moderních technologií. V Malém pitavalu z velkého města je 

pouze v jednom díle, konkrétně ve Vedoucím partiové prodejny, zobrazena práce 

kriminalistických expertů v laboratoři. Mrtvola muže je totiž objevena více než půl roku 

poté, co rodina ohlásila jeho zmizení. Kvůli identifikaci odborníci zkoumají nalezené kosti 

nebo porovnávají lebku s fotografií zmizelého, přesto totožnost definitivně určí až podle 

prstenu, který muži patřil: „Tak je bezpečně prokázaný, že ten člověk byl před asi šesti 

měsíci zastřelen pistolí ráže 7-65. Ze zbytku kostní dřeně v bederních obratlech zjistili, že 

je krevní skupiny B. Antropologové určili, že tvar lebky je totožný se všemi dostupnými 
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fotografiemi Otto Sedláčka. A protože i prsten, který jste na místě našli, nese jeho iniciály, 

členové rodiny ho bezpečně poznali, tak je jeho totožnost jasná.“128 

Naopak v Případech 1. oddělení kriminalisté zajišťují na místě činu otisky prstů, 

genetiku nebo stopy DNA v prakticky každém díle. Jako příklad uvádím využití genetické 

stopy k usvědčení nájemného vraha v díle Hodinka k dobru: „Prohlídni si hlavně jeden 

konec. Ten, co si držel, kdyžs ho odřezával z klubka. Bez rukavic.“129 Právě možnost 

moderních analytických metod kriminalistům značně usnadnila práci.  

Jiné policejní postupy se ale v průběhu let nemění. V obou seriálech je na 

podezřelého nasazena „sledka“, kriminalisté v patových situacích využívají nejrůznější 

myšlenkové mapy nebo tvoří nástěnky (zejména poručík Krejcárek a kapitán Pražák) a 

nechybí sestavování identikitu nebo rekognice. Nemění se ani tradice ranních porad na 

oddělení. 

Případy 1. oddělení se na rozdíl od Malého pitavalu z velkého města mnohem více 

zaměřují na fungování policie jako takové. Právě vykreslení vnitřních vztahů tvoří kromě 

vyšetřování hlavní příběhovou linii. Akcentovány jsou jak jednání na policejním ředitelství 

nebo kontrola správnosti postupu vyšetřování GIBS, tak i nevraživost mezi jednotlivými 

odděleními. Častým důvodem střetů je zejména předávání případů a informací o nich: 

kapitán Pražák: „Proč jste to s náma nekonzultovali?“ 

policista na místním oddělení: „Zrovna dělám vykradenou trafiku, to se má taky 

hlásit na vraždách?“130 

Liší se rovněž zobrazení spolupráce policie s médii. V Malém pitavalu z velkého 

města jde spíše o výjimečnou situaci, kriminalisté požádají televizi o spolupráci pouze 

v případě zmizelého vedoucího prodejny. Občané jsou pak prostřednictvím pořadu 

Federální kriminální ústředna pátrá vyzváni, aby se SNB ozvali s případnými informacemi. 

Ve zbylých dílech nejsou média vůbec zmíněna. 

 

128 Malý pitaval z velkého města, S1 E7, Vedoucí partiové prodejny (21:58 – 22:29). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670007-vedouci-

partiove-prodejny/. 
129 Případy 1. oddělení, S1 E11, Hodinka k dobru (45:45 – 45:55). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120260004-hodinka-k-dobru/. 
130 Případy 1. oddělení, S1 E2, Fantom z Jižáku (04:05 – 04:12). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200002-fantom-z-jizaku/. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670007-vedouci-partiove-prodejny/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/282320920670007-vedouci-partiove-prodejny/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120260004-hodinka-k-dobru/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200002-fantom-z-jizaku/
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Naopak Případy 1. oddělení vykreslují vzájemné vztahy poměrně detailně, a to 

především v první sérii, kdy jeden z pracovníků 1. oddělení dokonce donáší televizní 

reportérce Skopcové. Kriminalisté se pravidelně účastní tiskových konferencí a policejní 

tisková mluvčí na ně tlačí, aby informace zveřejnili: „Volají i vzteklí lidi z Jižáku, proč 

jsme to neoznámili. Tohle je na brífink. Co nejdřív.“131 

Jak mohou být média policii prospěšná, je pravděpodobně nejlépe vykresleno v díle 

Smrt novináře, který je inspirován mediálně známým případem vraždy televizního střihače 

Michala Velíška. Televize TV1, kde zastřelený muž pracoval, se totiž rozhodne vypsat 

odměnu za informaci, která povede k dopadení pachatele. Sám vedoucí 1. oddělení major 

Korejs žádá v průběhu vyšetřování zástupce média, aby výzvu s odměnou opakovali ve 

vysílání co nejčastěji: „Když to vyjde, dáme vám exkluzivně, co budete chtít.“132 Nakonec 

opravdu vypsaná odměna vede k dopadení pachatele. 

V čem se oba zkoumané seriály shodují, je typologie hlavních postav. Nejméně 

zdatným členem oddělení je v případě Malého pitavalu z velkého města začínající 

vyšetřovatel Otradovec, v Případech 1. oddělení pak tuto roli zastupuje především 

nezkušený poručík Sršeň, který strávil většinu své policejní kariéry v kanceláři a v terénu 

má pod tlakem okolností tendenci dělat ukvapená rozhodnutí. Například v díle Doživotní 

chyba je Sršeň vyslán sledovat dům podezřelého, protože ho jako jediného nezajímá 

fotbalový zápas, který se v tu dobu hraje. Rozbije se mu však vysílačka a je tak nucen 

pronásledovat podezřelého osobně, nervózně volá operativci Pražákovi o pomoc, který mu 

radí jediné: „Neztrať ho z očí. Jestli to posereš, máme na krku další vraždu.“133 

Nejtvrdší kriminalisty v týmu, kteří se nebojí fyzických potyček a pro odhalení 

pachatele obětují i čas strávený se svou rodinou, pak ztvárňují kapitán Pražák a poručík 

Krejcárek. Naopak kapitán Anděl a podporučík Hamřík jsou vtipálky oddělení, kteří 

vynikají především svými komunikačními dovednostmi a schopností manipulovat ženy, 

aby jim vyšly vstříc. 

 

131 Případy 1. oddělení, S1 E2, Fantom z Jižáku (16:54 – 17:00). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200002-fantom-z-jizaku/. 
132 Případy 1. oddělení, S1 E13, Smrt novináře (45:54 – 45:58). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120260006-smrt-novinare/. 
133 Případy 1. oddělení, S1 E3, Doživotní chyba (50:06 – 50:10). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200003-dozivotni-chyba/. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200002-fantom-z-jizaku/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120260006-smrt-novinare/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200003-dozivotni-chyba/
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Nejzkušenějšími členy oddělení jsou nadporučík Pekař a major Plíšek, oba při 

vyšetřování často vychází z dlouholetých zkušeností. Právě kvůli jejich znalostem se na ně 

často obracejí i ostatní členové týmu. Zároveň v průběhu seriálu zmiňují, že jim 

nevyhovují případy plné akce v terénu, ale spíš vyšetřování založené na důsledné rešerši a 

přemýšlení: 

náčelník Kubát: „Seš taky spokojenej, nejseš?“ 

nadporučík Pekař: „Tohle není pro mě takovýhle případy.“ 

náčelník Kubát: „Proč?“ 

nadporučík Pekař: „To je samý běhání, samá pranice. Žádný přemejšlení.“134 

Navíc ani jeden neumí příliš dobře zacházet se zbraní. Nadporučík Pekař ji u sebe 

nenosil nikdy a major Plíšek prošel střeleckými testy pouze podvodem. 

Dramaticky se ale liší postava vedoucího oddělení. Náčelník Kubát z Malého 

pitavalu z velkého města je otcovskou postavou a vrbou, za níž jdou kriminalisté ve chvíli, 

kdy neví, jak pokračovat dál. Je přísný, ale pro své podřízené má pochopení, zná jejích 

slabé stránky, ale důvěřuje jim a věří, že daný případ dovedou vyřešit. 

Major Korejs je naopak egoistou, který je přesvědčen o své vlastní pravdě a 

kterému záleží především na budování svého obrazu, i proto má problém veřejně přiznat 

svou chybu. V průběhu seriálu svým špatným rozhodnutím celé vyšetřování několikrát 

málem zcela zhatí. S ostatními kriminalisty má napjaté vztahy. S majorem Kozákem 

dokonce vede osobní boj, protože si uvědomuje, jak schopný je, a že ho profesionálně 

ohrožuje. 

  

 

134 Malý pitaval z velkého města, S2 E5, Narkomani (56:33 – 56:43). Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/286320921120005-narkomani/. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/899735-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/286320921120005-narkomani/
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4.4 Reflexe seriálu Malý pitaval z velkého města 

v médiích 

4.4.1 Období premiéry 

První řada seriálu Malý pitaval z velkého města měla premiéru 26. listopadu 1983, 

druhá pak o necelé čtyři roky později, konkrétně 2. května 1987. V obou případech 

zkoumané období zahrnovalo dva týdny před odvysíláním prvního dílu a tři týdny po 

premiéře posledního dílu. U první řady šlo tedy o období od 12. listopadu 1983 do 11. 

února 1984, u druhé od 18. dubna do 5. září 1987. Mezi analyzovaná média patřily deníky 

Rudé právo, Svobodné slovo a Mladá fronta a týdeníky Československá televize a Tvorba. 

Všechna média věnovala větší prostor první řadě seriálu, například deník Mladá 

fronta a týdeník Tvorba se ve sledovaném období o druhé sérii vůbec nezmiňovaly a 

v Rudém právu a Svobodném slovu vyšel jen jeden článek. Největší prostor oběma řadám 

Malého pitavalu z velkého města poskytl týdeník Československá televize, který vždy 

v rámci televizního programu přinesl krátké shrnutí odvysílaného dílu a v průběhu obou 

sérií fotografie ze seriálu otiskl i na titulní straně časopisu135. 

Na začátku roku 1984 se týdeník věnoval seriálu také ve dvoustránkovém článku 

Malý pitaval z velkého města, kde kromě krátkého popisu citoval i hlavní tvůrce, 

dramaturgy, režiséra a scénáristu. Podle autora nepatří hlavní hrdinové mezi geniální 

detektivy s neomylnou intuicí a šestým smyslem, ale spojuje je jedno – snaha bojovat proti 

trestné činnosti: „Nejsou to žádní Cliftoni ani Holmesové a už vůbec ne Poiroti či 

Maigretové, ale obyčejní „operativci“, příslušníci našeho SNB s kriminalistickou 

specializací. Každý je z jiného těsta jak vizáží, tak i povahou a přístupem k zadaným 

úkolům; všechny však spojuje úkol mimořádně odpovědný: bojovat proti trestné činnost ať 

už jde o krádež, podvod, loupež, zabití, či dokonce vraždu. Jejich zázemím je zákon a 

pomocníkem dokonale zorganizovaný bezpečnostní aparát, vybavený nejmodernější 

technikou, takže každý přestupník zákona, který si myslí, že za sebou dokonale zametl 

stopy, že provedl zločin století, že se stal neviditelným, a proto nemůže být odhalen, se 

 

135 Československá televize, roč. 18, 12. 12. 1983, č. 51; Československá televize, roč. 22, 27. 7. 1987, č. 31. 
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svým činem sám a dobrovolně postavil proti takové přesile, že nemá nejmenší šanci.“136 

Podle vyjádření vedoucího dramaturga Jaroslava Kotouče nejde o „zfilmované 

rekonstrukce zločinů, ale ve všech příbězích je dodržen sled určitých události a motivů“137. 

Tvrdí, že jde o věrně popsanou skutečnost a popis odpovídajících postupů, které 

kriminalisté při pátrání po pachatelích využívají. „Scénáře J. Dietla, které realizoval 

režisér J. Dudek, dávají tedy televizním divákům možnost sledovat mnohdy mravenčí práci 

těch, kteří u nás stojí na straně zákona v boji proti trestné činnosti,“138 dodává Kotouč. 

Dramaturgyně Libuše Pospíšilová v témž článku dále doplňuje, že se tvůrci snažili 

v seriálu obsáhnout „co nejširší rejstřík společensky závažných druhů trestné činnosti“. 

Režisér Jaroslav Dudek pak podle svých slov strávil na služebnách kriminálního oddělení 

Veřejné bezpečnosti několik hodin, aby mohl důkladně poznat postupy a metody 

vyšetřování: „A zjistil jsem, že to není práce ani trochu snadná a že těm chlapcům od 

kriminálky není co závidět.“139 V článku nechybí ani vyjádření scenáristy Jaroslava Dietla, 

který prý dlouho snil o tom, že napíše kriminálku: „Jenže jsem při tom všem hledání a 

pátrání kupodivu zjistil, že povolání detektiva je v podstatě povoláním dost nudným, něčím 

jako hledáním jehly v kupce sena, jiné přirovnání mě nenapadá.“140 

Faktu, že seriál popisoval obyčejné příslušníky kriminálního oddělení, se věnoval i 

Karel Šmrha v recenzi Devět příběhů z velkého města, která vyšla v Rudém právu 24. 

ledna 1984. „Na první pohled bylo zřejmé, že jde o poněkud jinak pojatý seriál, než nám 

nabízejí západní výrobci. Přímo se nabízelo určité srovnání. Nesetkali jsme se zde s velkým 

kriminalistickými hvězdami řešícími s více či méně nadsazenou bravurou ty nejsložitější 

případy. Každý si zde jasně mohl uvědomit rozdíl v přístupu a nakonec i ve ztvárnění času. 

Dívali jsme se na obyčejné lidi s obyčejnými starostmi a radostmi,“141 tvrdí Šmrha, podle 

nějž diváky dílo zaujalo, aniž by obsahovalo „bitky, zápasy na život a na smrt a další 

diváka provokující vykreslení případů“. Podle Šmrhy nebyl Malý pitaval z velkého města 

lepší než Dietlova předešlá díla, ale patřil mezi ty dobré, přičemž oceňuje „jeho úlohy 

 

136 Jš: Malý pitaval z velkého města. Československá televize, roč. 19, 9.1. 1984, č. 3, s. 8–9. 
137 Tamtéž. 
138 Tamtéž. 
139 Tamtéž. 
140 Tamtéž. 
141 ŠMRHA, Karel: Devět příběhů z velkého města. Rudé právo, roč. 64, 24. 1. 1984, č. 20, s. 5. 
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v popularizaci práce našich kriminalistů, popularizaci jejich boje proti porušování 

socialistické zákonnosti.“142 

Popularizaci práce bezpečnostních složek prostřednictvím seriálu zmiňuje rovněž 

recenze Ještě k Pitavalu, která vyšla v Rudém právu o čtyři dny později. Autor v ní 

přirovnává Malého pitavala z velkého města k Třiceti případům majora Zemana, v tomto 

případě ale diváci sledovali všední práci kriminalistů z obvodu. Skutečná předloha podle 

něj vedla, například v případě dílu Muž s punčochou, až k návodu protiprávního jednání: 

„Jinak však i tady ukázala společenská důležitost spolupráce občanů s příslušníky Sboru 

národní bezpečnosti, v tomto případě i závažnost a namáhavost všední kriminalistické 

námahy. Nemělo by význam poměřovat jeden seriál druhým. Oba přinesly mnoho dobrého. 

Především to, že zcela konkrétně zacílily naši pozornost na závažnou a nenahraditelnou 

činnost složek naší Bezpečnosti, jejímž cílem a úkolem je to, co vyjadřuje sám její název, 

totiž veřejná bezpečnost našeho života.“143 

Po odvysílání druhé série Rudé právo žádnou recenzi neotisklo, ve sledovaném 

období je Malý pitaval z velkého města zmiňován pouze v rozhovoru s Ivanem Bohatou, 

spoluautorem scénáře. I podle něj seriál volně navazuje na Třicet případů majora Zemana, 

který má i v dalších socialistických zemích zakladatelský charakter a od kriminálních 

případů ze Západu se liší „světonázorovým pojetím látky“. „V něm pátrá, kombinuje a 

vzájemně opravuje své omyly celý kolektiv. Kolektivnost zde přímo plyne z poslání a 

činnosti bezpečnostních orgánů socialistické společnosti,“144 říká Bohata o Malém pitavalu 

z velkého města. 

Odlišné pojetí zobrazení práce kriminalistů akcentovalo i Svobodné slovo. Už před 

odvysíláním prvního dílu čtenáře deník varoval: „U seriálu tohoto typu není záhodno 

prozrazovat předem ani mnoho z témat a už vůbec ne zápletky; divákům, kteří očekávají 

akční detektivky à la Moulin však je třeba připomenout, že Malý pitaval z velkého města je 

seriál docela jiného charakteru, že v něm autoři chtěli ukázat onu méně efektní stránku 

kriminalistické práce.“145 

 

142 Tamtéž. 
143 Kl: Ještě k Pitavalu. Rudé právo, roč. 64, 28. 1. 1984, č. 24, s. 5. 
144 CINGER, František: Vývoj detektivky není ukončen. Rudé právo, roč. 67, 12. 8. 1987, č. 187, s. 5. 
145 Šv: Bez názvu. Svobodné slovo, roč. 39, 24. 11. 1983, č. 278, s. 6. 
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Na to navázal článek Seriály v poločase, v němž autor sděluje své dojmy po 

odvysílání poloviny první série. Jaroslav Dietl podle něj celou koncepcí seriálu potlačuje 

zavedené představy o detektivním žánru, protože postup pátrání zaznamenává 

systematicky bez jakýchkoli příkras. „Už tím, že postavy vyšetřovatelů napsal v rovině 

zcela všední, že je přespříliš „nezlidšťuje“ pohledy do jejich soukromí a že hlavně 

neskrývá jejich trpělivost a důslednost na straně jedné a únavu i někdy kolísající vnitřní 

zaujetí pro případ na straně druhé, vylučuje možnost se dívat na ně jako hrdiny drsné 

detektivní školy,“146 uvádí autor se zkratkou šv. Režisér tento záměr podle něj ještě 

podtrhuje reportážním charakterem vyprávění, které obsahuje méně dialog a více „chození, 

zjišťování, sledování, bez nějaké větší dramatičnosti“. 

Stejný autor je podepsán i pod recenzí zveřejněnou po odvysílání celé první řady, 

konkrétně 24. ledna 1984. Také v ní se zaměřil především na celkové pojetí seriálu a 

vykreslení každodenní práce příslušníků kriminálky: „Zatímco obvykle se autoři 

kriminálek snaží o co největší akčnost, o překvapivé zvraty, o mimořádné napětí, o luštění 

téměř neřešitelných rébusů, v Malém pitavalu se řešily hádanky v podstatě úmorným 

způsobem. Místo gejzírů nápadů, nebezpečných situací, honiček atd. byl divák svědkem 

porad, přemýšlení, chození, vyptávání, omylů, zbytečných nadějí a náhodných 

odhalení.“147 Tento záměr se však podle něj vymstil: „dosáhli tak nízkého stupně napětí, 

že se divák leckdy až nudil.“ Zároveň doufá, že se tvůrci poučili a pokračování seriálu bude 

dramatičtější. 

Kriticky se k Malému pitavalu z velkého města staví i Mirka Spáčilová v recenzi 

Detektivky po bakalářsku, která hodnotí druhou řadu seriálu. Jak už název recenze 

napovídá, Spáčilová v něm seriál přirovnává k povídkovému cyklu Bakaláři. „Tak jako 

„bakalářští“ tvrdívají, že jde o pouhé anekdotické útvary, na které nelze klást měřítka 

výsostně dramatického žánru, Pitaval od počátku popíral jakékoliv spojení s typickou 

detektivkou, s její vnější atraktivitou, napětím, principem záhady a překvapení; cílem cyklu 

bylo zaznamenat všední, „nesupermanovskou“ tvář běžného vyšetřování, metody moderní 

týmové práce, každodenní, někdy zdánlivě nevzrušivou kriminalistickou praxi, v níž se 

 

146 Šv: Seriály v poločase. Svobodné slovo, roč. 39, 20. 12. 1983, č. 300, s. 5. 
147 Šv: Nad Malým pitavalem. Svobodné slovo, roč. 40, 24. 1. 1984, č. 20, s. 5. 
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„zločiny století“ objevují jen výjimečně,“148 tvrdí. Pitaval se podle ní stal pouze „umělou 

detektivkou“ a výše zmíněný záměr by příslušel spíš „zajímavému dokumentu“. 

Smířlivější k první sérii Pitavalu byla Mladá fronta. „Ochránci zákona se – 

podobně jako v běžné praxi – střetli s nejrůznějšími druhy trestné činnosti – od podvůdců a 

rozkrádání až ke společensky vysoce nebezpečným loupežím, a nakonec až k vraždě. 

Otázkou je, zda míra nadsázky (a celkově stylizace) neměla být čas od času vyšší, aby lépe 

udržela zamýšlený a divákům posléze nabídnutý tvar. „Hra na pravdu“ však byla v tomto 

případě dostatečně vyvažujícím momentem, pro který lze některá rozvleklá místa (a 

v horším případě celé příběhy) tvůrcům velkoryse prominout,“149 uvádí autor se zkratkou 

ota. Za další klady pak považuje plodnou spolupráci Hlavní redakce zábavných pořadů 

ČST Praha s federálním ministerstvem vnitra, sympatické výkony herců a „poloreportážní“ 

kameru a hudbu Ladislava Štaidla. 

Kromě zmíněné recenze Mladá fronta ve sledovaném období otiskla také krátké 

upoutávky na díly Aranžér a Včelař a rozhovor s Michalem Peškem, představitelem 

jednoho z hlavních hrdinů poručíka Jiřího Otradovce, v němž odpovídá na dotazy čtenářů. 

„Vůbec nemám podobnou povahu jako Jiříček. Nejsem horlivec ani uťápnutý chudinka, ale 

taky ne šéf. Prostě normálka. Takže s postavou jsou se nijak neztotožnil, to by bylo příliš 

jednoduché, kdyby herec mohl hrát sebe. Ještě k Jiříčkovi: Otradovec byl skutečně až příliš 

horlivý, proto ty stálé stopy nedůvěry vůči němu. Jiná věc je, že jeho postava, ale i ostatní 

vyšetřovatelé neprošli během série kriminálních případů dramatickým vývojem. Suverén 

zůstal suverénem, puntičkář puntičkářem, horlivec horlivcem,“150 řekl Pešek. 

V týdeníku Tvorba byl ve sledovaném období Malý pitaval z velkého města zmíněn 

pouze dvakrát v rubrice V televizi. Poprvé jen krátce těsně po odvysílání prvního dílu 

s tím, že sobotní seriály opanoval nový seriál, s hodnocením je však potřeba ještě 

vyčkat.151 Podruhé s podrobnějším popisem na konci prosince 1983: „Malý pitaval 

z velkého města – seriál kriminalistických příběhů ze současné Prahy – autorsky 

připravovaný J. Dietlem a L. Jirsákem, se po letech, která uplynula od Třiceti případů 

 

148 SPÁČILOVÁ, M: Detektivky po bakalářsku. Svobodné slovo, roč. 43, 18. 8. 1987, č. 192, s. 5. 
149 Ota: Malý velký Pitaval. Mladá fronta, roč. 40, 25. 1. 1984, č, 21, s. 4. 
150 Nesg: Horlivec na doživotí. Mladá fronta, roč. 40, 31. 1. 1984, č. 26, s. 3.  
151 Pb: V televizi. Tvorba, roč. 34, 30. 11. 1983, č. 48, s. 19. 
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majora Zemana, vrací opět k žánru detektivky. Nemá ambice stát se současně 

panoramatem společenských přeměn, více se spoléhá právě na typické znaky svého 

rodu.“152 I tak se podle autora se signaturou dk nepovedlo udržet vyváženou úroveň 

jednotlivých dílů, přesto je seriál ukázkou solidní scenáristické a realizační práce, která je 

schopna konkurovat i zahraničním televizním detektivkám. Tvorba rovněž zmiňuje 

sympatickou snahu o nenásilnou popularizaci práce kriminalistů. 

4.4.2 Období repríz po roce 2000 

Malý pitaval z velkého města se na obrazovky České televize vrátil v létě 2001, kdy 

televize do letního programového schématu začaly zařazovat archivní pořady, například 

televize Nova nasadila na stejný den seriál Hříšní lidé města pražského: „Skutečný boj na 

život a na smrt se však povede každé pondělí večer mezi Českou televizí a Novou: po krku 

si týden co týden půjdou stárnoucí čeští detektivové. Česká televize nasazuje vyšetřovatele 

ze seriálu Malý pitaval z velkého města, Nova zase plejádu slavných filmových kriminalistů 

radou Vacátkem počínaje a majorem Kalašem konče,“153 uvedly Lidové noviny. Kromě 

Lidových novin jsem v období reprízování analyzovala také deníky Právo a Mladá fronta 

DNES a časopis Týdeník Televize. 

Návrat socialistických kriminalistů média přijímala rozporuplně. Petr Žižka 

v komentáři, který otiskla Mladá fronta DNES, připomíná televizní krizi, která se podle něj 

promítla i do skladby programu: „Nebo seriál Malý pitaval z velkého města, který plní roli 

hlavního večerního filmu o pondělcích. Jde o příběhy kriminalistů, kteří řeší na dnešní 

dobu naprosto naivní případy, oslovují se soudruzi a jednotlivé osoby jsou vylíčeny 

naprosto černobíle (snaživý mladý příslušník, ostřílený klidný zkušený kriminalista, ostrý, 

přísný, ale spravedlivý soudruh náčelník atd). Nepatří podobný seriál spíše do cyklu 

Takoví jsme byli? Zdá se, že televize není v dobré kondici. Je rozpolcena uvnitř a je to znát 

navenek.“154 

Kriticky Pitaval hodnotily i Lidové noviny: „Trochu tristní, ale velmi poučnou 

vzpomínku na první polovinu 80. let přinesl první díl seriálu Malý pitaval z velkého města. 

 

152 Dk: V televizi. Tvorba, roč. 34, 21. 12. 1983, č. 51, s. 19. 
153 KABÁT, Marcel: Vraždy, dinosauči a Gojka Mitić. Lidové noviny, roč. 14, 21. 6. 2001, č. 144, s. 21. 
154 ŽIŽKA, Petr: Zkrocení zlé televize. Mladá fronta DNES, roč. 14, 15. 8. 2001, č. 189, s. 2. 
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Neobyčejně napínavé vyšetřování krádeže v prodejně ovoce a zeleniny, policisté hlídkující 

u všech 247 ohrožených pražských obchodů: čeští Profesionálové v plné parádě!“155 

Marcel Kabát na začátku srpna 2001 v Lidových novinách glosoval díl Včelař a 

označil ho za vleklý. „Seriál Malý pitaval z velkého města divákům věrně zprostředkoval 

utrpení policisty zabývajícího se vleklým případem. V díle s názvem Včelař jsme už 

dokonce málem viděli vraždu – zatím se o ní alespoň mluvilo – přesně dle pravidel 

klasického antického dramatu. Pohled na zavražděného vedoucího mléčného baru by byl 

zřejmě tak otřesný, že jej tvůrci očím diváků raději skryli – a to i přesto, že podle "včel" 

vypuštěných z bídákovy pistole byl pojmenován celý díl. Uvedení seriálu v hlavním čase na 

ČT 1 ospravedlňuje snad jen dokumentární hodnota přesvědčivě vykreslené atmosféry 

šedivé, provinční Prahy počátku osmdesátých let,“156 tvrdí. 

Ještě příkřeji hodnotil seriál o dva dny později Adam Drda, podle nějž bylo vysílání 

České televize zaplaveno „socialistickými slátaninami“: „O vysílání proslulých 

estébáckých Třiceti případů majora Zemana se vedly vzrušené diskuse a televize k němu 

přistoupila pouze za podmínky, že po každém dílu bude následovat "vysvětlující" 

dokument. Teď běží v ČT každé pondělí v hlavním vysílacím čase příšerný seriál Malý 

pitaval z velkého města, který nudně a primitivně velebí normalizační policii. Nikoho to 

však, zdá se, moc nevzrušuje. "Pitaval" jistě není nijak nebezpečný, ale proč se má 

proboha člověk v roce 2001 dívat na to, jak parta dementních komunistických fízlů 

rozlouskává své "případy"? Proč má sledovat, jak uvědomělí detektivové pronásledují 

přesně v duchu tehdejší ideologie drzého vlasatce--inteligenta, který umí nafoukaně 

používat cizí slova, vyzná se v umění, nezávisle jezdí ve VW brouku a nakonec se z něj, jak 

jinak, vyklube kriminálník?“157 

Negativně se k vysílání Malého pitavalu z velkého města stavěla i jedna z čtenářek 

Lidových novin, jejíž názor deník otiskl 9. srpna 2001. Jarmilu Veselou by podle jejích 

slov nikdy nenapadlo, že bude deset let po Sametové revoluci na veřejnoprávní televizi 

sledovat „slátaniny bezostyšně propagující bývalý režim“. Česká televize podle ní 

 

155 Bat, pan: Možná přijde i major Z. Lidové noviny, roč. 14, 12. 7. 2001, č. 160, s. 28. 
156 KABÁT, Marcel: Od krotkých krimi k hrdinství policie. Lidové noviny, roč. 14, 2. 8. 2001, č. 178, s. 21. 
157 DRDA, Adam: Vysílání ČT je doslova zaplaveno normalizačními slátaninami. Lidové noviny, roč, 14, 4. 

8. 2001, č. 180, s. 10. 
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uvedením Pitavalu přesahuje běžnou míru: „Ta partička roztomilých, přátelských a hlavně 

hřejivě lidských esenbáků, která chrání občany a jejich majetky, je mnohem horší než 

cokoliv jiného, zvlášť když je čeští herci vybavili takovou dávkou hlubinné psychologie a 

opravdovosti, jakou by u příslušníků nikdo nikdy nedohledal. Pokud si matně vzpomínán 

na své setkání s hochy od SNB - když nám někdo vylomil dveře od garáže a ukradl staré 

pneumatiky, o nějaké inteligenci a porozumění nemohla být ani řeč. Datlování jedním 

prstem při psaní protokolu bylo očekávaným zábavným detailem, to ostatní patří do říše 

pohádek. Ale o tom můj dopis není. Oslavu esenbáků odmítám z principu a nechci se dívat 

ani na další slabomyslné detektivky, v nichž se objevují mizerové, kazící morálku slibně se 

rozvíjející socialistické společnosti,“158 uvádí Veselá ve svém dopise. 

Od této doby se Malý pitaval stal pravidelnou součástí letního programu českých 

televizních stanic, v roce 2002 ho odvysílala Prima a o pět let později pak i Nova: „Kdo tu 

říkal, že Ordinace v růžové zahradě je slátanina? To tedy ne, holoubková, my vám 

ukážeme, co byste také mohli vídat! Tak nějak mohla znít úvaha tvůrců programu televize 

Nova, když se rozhodovali, čím zaplní prázdninové úterní a čtvrteční večery. A tak se již 

příští úterý poprvé setkáme s kriminalistickým týmem Obvodní správy VB stíhajícím 

zločince, jemuž padl za oběť obchod Ovoce – zelenina. Malý pitaval z velkého měst je tu a 

sním všechna bída počátku československých 80. let. Možná ale jde jen o zkoušku 

peoplemetrů – co s nimi udělá, když místo empatických divaček zasednou k televizím, 

stejně jako v neděli v poledne, nostalgičtí chlapci a chlapi,“159 hodnotily Lidové noviny na 

konci června 2007. 

Zatímco ostatní sledovaná média seriál pravidelně zmiňovala především v článcích 

o letním programu jednotlivých televizních stanic nebo v souvislosti s vysokou 

sledovaností, Lidové noviny i po letech zveřejnily kritické komentáře. Podle redaktorky 

Jany Machalické by bylo nejlepší televizi v létě vůbec nezapínat: „Jenže když si člověk 

přečte, jak si dva experti (jeden kriminalista a druhý znalec seriálové tvorby) notují, že 

takový Malý pitaval z velkého města byl úžasně apolitický, pak neví, jestli se má smát, nebo 

děsit toho, jak se po čtvrt století změnila optika a základní věci zatemnily. Jistě že tenhle 

 

158 VESELÁ, Jarmila: Oslava esenbáků odmítám. Lidové noviny, roč. 14, 9. 8. 2001, č. 184, s. 28. 
159 Bat: …Rajče. Lidové noviny, roč. 20, 30. 6. 2007, č. 152, s. 13. 
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seriál byl ideologický, protože zdeformovanou realitu líčil jako normální poměry,“160 tvrdí 

Machalová, podle níž je Pitaval řemeslně mizerný, má slabý scénář a jeho děj se vleče. 

O rok později se k Malému pitavalu z velkého města vrátil na stránkách Lidových 

novin i Marcel Kabát, který hodnotil seriál už v roce 2001. Jeho postoj se od té doby však 

významně nezměnil: „Odstartoval ho minulý týden těžkotonážní pilotní díl seriálu Malý 

pitaval z velkého města nazvaný Aranžér. Socialističtí kriminalisté v něm chytají do 

obrovské sítě drobnou čudlu, která o poledních pauzách vykrádá obchody. Tu epizody lze 

samozřejmě celou prosmát, ale zároveň má v sobě cosi hlubšího: marná sláva, tyhle 

pořady svým velmi zvláštním způsobem zachytily autentického ducha doby.“161 

Podobný postoj zaujímá i spisovatel a kritik Ondřej Horák, jehož glosu otiskly 

Lidové noviny 27. června 2016. Podle Horáka by Malý pitaval z velkého města televize 

pravidelně nereprízovaly, pokud by nebyl kvalitní: „Copak by potom zloděje uměleckých 

předmětů hrál prezident Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech? Copak 

by lehkou holku ztvárnila druhá manželka Václava Havla? A copak by se role tureckého 

vekslák zhostil ředitel Divadla na Vinohradech? A copak by ho lidi zvolili i senátorem, 

kdyby si mysleli, že udělal chybu, když v takovém seriálu hrál?“162 Nakonec však 

s nadsázkou označuje seriály, jako jsou Okres na severu nebo Velké sedlo, za absurdní 

dramata světového formátu. 

Podle Marty Švagrové pak socialistické detektivky neodrážejí každodenní 

problémy „obyčejných lidí“, ale jde o na zakázku vytvářené programy, které pouze 

odváděly pozornost lidí od skutečných a zásadních problémů společnosti.163 

Programový ředitel České televize Milan Fridrich naopak v rozhovoru pro deník 

Právo v roce 2017 vysvětlil, proč ČT pravidelně reprízuje archivní pořady, jako je Malý 

pitaval z velkého města: „Pokud jde o starší tituly, kdyby o ně diváci neměli zájem, 

nevysíláme je. Diváci jim dávají přednost před zahraniční produkcí. Seriály Malý pitaval 

z velkého města, Nemocnice na kraji města, Hříšní lidé města pražského, Chalupáři, 

Sanitka, Vlak dětství a naděje nebo Dobrá voda jsou masově sledovány a diváci jim stále 

 

160 MACHALICKÁ, Jana: Apolitický seriál?. Lidové noviny, roč. 27, 30. 7. 2014, č. 176, s. 9. 
161 KABÁT, Marcel: Aranžéři včera, dnes a zítra. Lidové noviny, roč. 28, 30. 6. 2015, č. 150, s. 9. 
162 HORÁK, Ondřej: Absurdní drama je tu doma. Lidové noviny, roč. 29, 27. 6. 2016, č. 149, s. 8. 
163 ŠVAGROVÁ, Marta: K čemu jsou dobré reprízy. Lidové noviny, roč. 29, 16. 8. 2016, č. 190, s. 7. 
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dávají vysoké kvalitativní hodnocení. Například Pitaval má spokojenost 8,4 na 

desetibodové stupnici. Průměr seriálů z vlastní tvorby je za první pololetí přitom 8,1.“164 

  

 

164 VEJDĚLKOVÁ, Eva: Hlavní pozornost věnujeme původní tvorbě. Lidové noviny, roč. 27, 1. 8. 2017, č. 

176, s. 8. 
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4.5 Reflexe seriálu Případy 1. oddělení v médiích 

I v případě seriálu Případy 1. oddělení jsem do zkoumaného období kromě doby 

vysílání jako takové zahrnula dva týdny před premiérou prvního dílu a tři týdny po 

odvysílání posledního dílu. U první série, která měla premiéru 6. ledna 2014, jsem tedy 

analyzovala období od 23. prosince 2013 do 28. dubna 2014. V případě druhé, která se na 

obrazovkách objevila o dva roky později, konkrétně 4. ledna 2016, pak šlo o období od 21. 

ledna 2015 do 14. března 2016. Na rozdíl od seriálu Malý pitaval z velkého města bylo 

možné u seriálu dohledat i období natáčení (v případě první série 18. březen až 11. 

prosinec 2013165, u druhé 1. březen až 11. srpen 2015166), věnovala jsem se tedy i tomuto 

časovému úseku. 

Analyzovanými médii byly deníky MF DNES, Lidové noviny, Právo a jejich 

internetové odnože iDNES.cz, lidovky.cz a novinky.cz a časopis Týdeník Televize. 

Zajímalo mě, jak média o seriálu informovala a především jak ho hodnotila. 

4.5.1 První série 

Nejvíce prostoru seriálu věnovala MF DNES, potažmo iDNES.cz, většina článků, 

které byly zveřejněny v tištěném vydání, se totiž následně objevily také na webu (viz 

tabulka v příloze). Poprvé byly Případy 1. oddělení zmíněny v závěru natáčecího období 

na začátku prosince 2013, kdy na iDNES.cz vyšel článek informující o novém kriminálním 

seriálu s tím, že skončila doba geniálních detektivů samotářů a přichází éra profesionálních 

týmů zobrazených tak, jak opravdu fungují.167 Stejný článek o den později otiskla i MF 

DNES. 

 

165 Sen: Oddělení vražd má zaděláno. Ct24.ceskatelevize.cz. [online]. [cit. 2021-7-17]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1110892-oddeleni-vrazd-ma-zadelano; Nesg: Případy 1. oddělení - 

skutečné vraždy, skutečná kriminálka. Ct24.ceskatelevize.cz. [online]. [cit. 2021-7-17]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1059707-pripady-1-oddeleni-skutecne-vrazdy-skutecna-kriminalka. 
166 Mirka Spáčilová: Ondřej Vetchý i Miroslav Vladyka se vrací do Případů 1. oddělení. iDNES.cz. [online]. 

[cit. 2021-7-17]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/pripady-1-oddeleni-nove-

dily.A150302_135756_filmvideo_ts; ČT24: První oddělení dořešilo mediálně známé případy. Přidal se Igor 

Chmela. Ct24.ceskatelevize.cz. [online]. [cit. 2021-7-17]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1565337-prvni-oddeleni-doresilo-medialne-zname-pripady-pridal-se-

igor-chmela. 
167 SPÁČILOVÁ, Mirka: VIDEO: Žádná kovbojka, ale skutečné vraždy, slibují herci krimiseriálu. iDNES.cz. 

[online]. [cit. 2021-7-17]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/serial-pripady-1-

oddeleni.A131210_145709_filmvideo_spm. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1110892-oddeleni-vrazd-ma-zadelano
https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1059707-pripady-1-oddeleni-skutecne-vrazdy-skutecna-kriminalka.
https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/pripady-1-oddeleni-nove-dily.A150302_135756_filmvideo_ts
https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/pripady-1-oddeleni-nove-dily.A150302_135756_filmvideo_ts
https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1565337-prvni-oddeleni-doresilo-medialne-zname-pripady-pridal-se-igor-chmela
https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1565337-prvni-oddeleni-doresilo-medialne-zname-pripady-pridal-se-igor-chmela
https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/serial-pripady-1-oddeleni.A131210_145709_filmvideo_spm
https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/serial-pripady-1-oddeleni.A131210_145709_filmvideo_spm
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Na konci roku 2013 vyšel článek, který shrnoval novinky, které se objeví v kinech 

a na televizních obrazovkách v průběhu následujícího roku. Recenze se v deníku i na 

serveru iDNES.cz objevila už v den premiéry prvního dílu, 6. ledna 2014, kromě Případů 

1. oddělení zahrnovala i hodnocení sitcomu Čtvrtá hvězda. V obou případech podle Mirky 

Spáčilové tvůrci ctili řemeslo, žánr a diváka a udělila jim tak 70% hodnocení. 

„Detektivové nepředvádějí svaly při slaňování mrakodrapů a kamera nechrlí umělé 

efekty – zrychlování, cukání, zrnění. Šetří se hudbou a kromě členů mordparty i známými 

tvářemi; co podezřelý, to osobitý "týpek", což pocit autenticity násobí. Místo akční 

zběsilosti se odvíjí odborná práce včetně tahanic se soudci a státními zástupci, místo nudy 

zabijáckých sítí organizovaného zločinu vesměs soukromé čili záhadnější zločiny,“168 

uvádí Spáčilová v recenzi s tím, že Případy 1. oddělení jsou ještě civilnější a věcnější než, 

tematicky podobná, Kriminálka Anděl. Připomíná i odlišné charaktery jednotlivých 

detektivů, Filip Blažek má podle ní na starosti atletické kousky, Bolek Polívka vládne 

zkušenostmi, slabostí Petra Stacha jsou krásné ženy, Miroslav Vladyka trpí ctižádostí a 

Ondřej Vetchý zase neustálými nevděčnými „záskoky za zbabělého šéfa“. I tak se v seriálu 

podle Spáčilové najdou klišé, například postavy novinářky nebo majora Korejse, kterého 

označuje za „druhého Cvacha“.169 Zajímavostí je, že Mirka Spáčilova recenzovala 

v deníku Svobodné slovo v roce 1987 také druhou sérii Malého pitavalu z velkého města. 

Pouze v MF DNES pak vyšel rozhovor Barbory Tachecí se spoluautorem scénáře, 

novinářem a redaktorem MF DNES, Janem Malindou, v němž vysvětluje, proč se rozhodl 

napsat kriminální seriál. „Věděl jsem od mámy, že policejní prostředí je úplně jiné než 

v kriminálkách. Malý pitaval z velkého města, který byl reálnému prostředí asi nejblíž, je 

třicet let starý a i tak moc idylický: měli se tam až moc rádi. Byl čas udělat profesní seriál 

o dnešní policii,“170 vypráví Malinda. V rozhovoru popisuje také setkání s druhým autorem 

scénáře, vedoucím pražského oddělení vražd, Josefem Marešem, i to, že sám se na tři 

měsíce stal stážistou na oddělení vražd, aby podle svých slov „okoukal ty lidi, kteří se stali 

 

168 SPÁČILOVÁ, Mirka: RECENZE: V Případech 1. oddělení i v Čtvrté hvězdě se ctí žánr, bohudík. 

iDNES.cz [online]. [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/recenze-ctvrta-

hvezda-pripady-prvniho-oddeleni.A140106_123201_filmvideo_ts; SPÁČILOVÁ, Mirka: Bohudík, v 

Případech 1. oddělení i v Čtvrté hvězdě ctí seriály žánr. Mladá fronta DNES, roč. 25, 6. 1. 2014, č. 4, s. C8. 
169 Tamtéž. 
170 TACHECÍ, Barbora: Byl čas na reálný seriál o policii. Mladá fronta DNES, roč. 25, 15. 1. 2014, č. 12, s. 

A12. 

https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/recenze-ctvrta-hvezda-pripady-prvniho-oddeleni.A140106_123201_filmvideo_ts
https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/recenze-ctvrta-hvezda-pripady-prvniho-oddeleni.A140106_123201_filmvideo_ts
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předobrazy pro seriál“. 

V závěru ledna server iDNES.cz zveřejnil shrnutí dílu Klíčový důkaz i s video 

upoutávkou a znovu se významněji k seriálu vrátil až na konci března. Kriminalista a 

soudní znalec Jiří Straus se totiž v rozhovoru přiznal, že rád v televizi sleduje právě 

Případy 1. oddělení: „Tento seriál opravdu dobře přibližuje realitu současné vyšetřovačky, 

tým "mordparty", který vyšetřuje násilné vraždy. I když je zkomprimovaný do koukatelné 

podoby – řada věcí, které v seriálu nejsou vidět, je zdlouhavých a byly by pro diváka 

nudné.“171 

O den později, konkrétně 29. března 2014, vyšel v MF DNES i na iDNES.cz 

rozsáhlý článek Mirky Spáčilové, v němž se zabývá vulgaritami a nepřípustnými výrazy 

v televizním vysílání. Podle něj dostává kreativní producent seriálu Případy 1. oddělení 

Michal Reitler po odvysílání každého dílu upozornění od Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání na seznam vulgarismů, kvůli kterým není pořad vhodný před dvaadvacátou 

hodinou. Na jaké vulgarity Rada pro rozhlasové a televizní vysílání upozorňovala však 

článek nezmiňuje.172 

V den odvysílání posledního dílu první série pak zájem diváků Mirka Spáčilová 

glosovala v článku Prosím, točte dál Případy 1. oddělení, píší diváci. Počkají si?. Podle ní 

jsou Případy 1. oddělení představitelem starosvětské ctnosti, jsou dobře napsané, zahrané i 

natočené: „Spolu se Čtvrtou hvězdou představují Případy 1. oddělení výrazný výsledek 

okysličovací kúry, kterou na Kavčí hory přinesl nový tým. Důkaz, že žánr neznamená 

sprosté slovo, že i detektivka či sitcom mohou mít mozek, šťávu, kuráž a úroveň, čímž plní 

veřejnou službu tak jako opera a zprávy.“173 O rozhodnutí, že se seriál, který sklidil chválu 

 

171 HUBENÝ, Jaroslav: Přednášel kriminalista, jenž objasnil smrt Jana Masaryka i Karla Svobody. iDNES.cz 

[online]. [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/jan-straus-

kriminalista.A140328_2050559_pardubice-zpravy_mt. 
172 SPÁČILOVÁ, Mirka: Velká doba umravňovací. Mladá fronta DNES, roč. 25, 29. 3. 2014, č. 75, s. B5; 

SPÁČILOVÁ, Mirka: Kráva, vůl, hajzl, tydýt. Co ještě vadí v televizi. Mladá fronta DNES, roč. 25, 29. 3. 

2014, č. 75, s. A1; SPÁČILOVÁ, Mirka: Kráva, vůl, hajzl, tydýt. Jaké další výrazy ještě vadí v televizi. 

iDNES. [online]. [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/televize-sprosta-

slova-autocenzura.A140328_162428_televize_vha. 
173 SPÁČILOVÁ, Mirka: GLOSA: Prosím, točte dál Případy 1. oddělení, píší diváci. Počkají si?. iDNES.cz. 

[online]. [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/konci-pripady-1-

oddeleni.A140407_183047_televize_spm. 

https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/jan-straus-kriminalista.A140328_2050559_pardubice-zpravy_mt
https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/jan-straus-kriminalista.A140328_2050559_pardubice-zpravy_mt
https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/televize-sprosta-slova-autocenzura.A140328_162428_televize_vha
https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/televize-sprosta-slova-autocenzura.A140328_162428_televize_vha
https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/konci-pripady-1-oddeleni.A140407_183047_televize_spm
https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/konci-pripady-1-oddeleni.A140407_183047_televize_spm
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diváků i recenzentů, dočká pokračování, informoval server iDNES.cz 24. dubna 2014.174 

Kromě zmínky v recenzi seriálu Clona, který začala Česká televize vysílat těsně po 

skončení Případů 1. oddělení, šlo o poslední samostatný článek, který by se zabýval pouze 

analyzovaným seriálem. 

I v případě deníku Právo a serveru Novinky.cz se většina článků zmiňující Případy 

1. oddělení objevila jak v tištěném vydání, tak na webu. První zmínka o seriálu vyšla na 

serveru Novinky.cz v závěru období natáčení, konkrétně 10. prosince 2013. O seriálu 

informuje jako o novince, která vstoupí na televizní obrazovky na začátku ledna a která se 

soustředí na věrohodnost kriminalistické práce a detaily.175 Na začátku ledna 2014 byl 

seriál zmíněn ve shrnutí novoročních televizních novinek na webu: „Seriál chce nabídnout 

reálný obraz dnešní policejní profese, proto si k tomu televize pozvala odborníka – spolu s 

novinářem Janem Malindou psal scénář šéf pražské „mordparty“ Josef Mareš, který se 

podílel třeba na vyšetřování orlických vražd nebo vedl tým, jenž objasňoval zmizení 

devítileté Aničky Janatkové.“176 

Na serveru Novinky.cz si Případy 1. oddělení vysloužily o pět procent nižší 

hodnocení. „Kriminálka, kterou psal s novinářem Janem Malindou nynější šéf skutečného 

1. oddělení, tedy pražské „mordparty“, Josef Mareš, se chystá představit celkem čtrnáct 

opravdových případů včetně přesného postupu dopadení pachatele. Žádná filmová 

atmosféra, žádné čáry s kamerou, obyčejná televizní práce, až „dokumentární“, jak říká 

režisér Dan Wlodarczyk, ale občas bohužel i se souvisejícími nepříjemnostmi, například 

zvukovými,“ zhodnotila Eva Zajíčková.177 Zatímco recenze se objevila pouze na internetu, 

zpráva s informací, že nové seriály ČT přilákaly miliony diváků, vyšla ve stejný den, tedy 

 

174 Spa: Rozhodnuto, krimiseriál Případy 1. oddělení bude pokračovat. iDNES.cz. [online]. [cit. 2021-7-8]. 

Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/pripady-1-oddeleni-

pokracuji.A140424_210456_televize_spm. 
175 DVOŘÁK, Stanislav: Pravdu a nic než pravdu slibuje nový kriminální seriál ČT. Novinky.cz. [online]. 

[cit. 2021-7-8]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/clanek/pravdu-a-nic-nez-pravdu-slibuje-novy-

kriminalni-serial-ct-212426. 
176 ZAJÍČKOVÁ, Eva: Novinky má ČT, Nova Ordinaci a Doktory. Novinky.cz. [online]. [cit. 2021-7-8]. 

Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/clanek/novinky-ma-ct-nova-ordinaci-a-doktory-214375. 
177 ZAJÍČKOVÁ, Eva: RECENZE: Pondělky se zločinem, vraždy i podvůdky. Novinky.cz. [online]. [cit. 

2021-7-8]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/clanek/recenze-pondelky-se-zlocinem-vrazdy-i-

podvudky-214696. 

https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/pripady-1-oddeleni-pokracuji.A140424_210456_televize_spm
https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/pripady-1-oddeleni-pokracuji.A140424_210456_televize_spm
https://www.novinky.cz/kultura/clanek/pravdu-a-nic-nez-pravdu-slibuje-novy-kriminalni-serial-ct-212426
https://www.novinky.cz/kultura/clanek/pravdu-a-nic-nez-pravdu-slibuje-novy-kriminalni-serial-ct-212426
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7. ledna 2014, jak v Právu, tak na Novinkách.178 

O tři dny později Novinky.cz zveřejnily rozhovor Stanislava Dvořáka s režisérem 

seriálu Danem Wlodarczykem, v němž vypráví o tom, že byl při natáčení na place 

přítomný i odborný poradce, nebo o tom, co ho na seriálu překvapilo: „… při výsleších na 

ty lidi řvou víc, než jsem myslel. Já byl u výslechu jen jednou na obvodě a tam jednali 

přiměřeně „hnusně”. Oni mají třeba kolegu, který mlátí psacím strojem do stolu, aby 

vyvolal hrůzu. Každý to dělá jinak, šablony neexistují. Každý z těch chlapů je 

individualita.“179 

Eva Zajíčková se k seriálu vrátila na konci ledna v článku První oddělení versus 

Kriminálka Anděl, v němž píše, že detektivek inspirovaných skutečnými událostmi vznikla 

spousta, nikde však tak přesně nezobrazili dopadení pachatele tak doslovně. Není podle ní 

divu, život totiž spíš než atraktivní pátrání přináší běžnou úředničinu nebo zločince-mouly: 

„Přesto se zdá, že koncept zatím funguje, i když pro jiné než tuzemské diváky by tak 

atraktivní jistě už nebyl. Láká jak zvědavost na opravdové případy z blízkého okolí, z nichž 

některé se v minulosti už objevily v médiích, tak všednost a uvěřitelnost příběhů, včetně 

prostředí. Jenže navzdory stále nadprůměrné sledovanosti kolem 1,4 miliónu diváků je 

otázka, na jak dlouho tohle ještě vystačí.“180 To, zda seriál obstojí i v budoucnu, naznačí až 

to, zda diváky přilákají i případné reprízy, uvádí. 

V den odvysílání posledního dílu první série Právo i Novinky zveřejnily rozhovor 

se scenáristou Janem Malindou. Vypráví v něm o tom, jak Případy 1. oddělení přijala 

odborná veřejnost, i o tom, že začíná uvažovat o možném pokračování: „Ale uvažoval bych 

nejvýš o šesti sedmi dílech. Aby nás netlačil čas a nešli jsme pod nastavenou laťku.“181 

 

178 Jp: Premiéry seriálů na ČT přitáhly milióny diváků. Novinky.cz. [online]. [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/kultura/clanek/premiery-serialu-na-ct-pritahly-miliony-divaku-214752; Jp: Premiéry 

seriálů na ČT přitáhly milióny diváků. Právo, roč. 24, 8. 1. 2014, č. 6, s. 8. 
179 DVOŘÁK, Stanislav: Režisér Případů 1. oddělení: Překvapilo mě, jak u výslechu řvou. Novinky.cz. 

[online]. [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/clanek/reziser-pripadu-1-oddeleni-

prekvapilo-me-jak-u-vyslechu-rvou-215172. 
180 ZAJÍČKOVÁ, Eva: První oddělení versus Kriminálka Anděl. Právo, roč. 24, 28. 1. 2014, č. 23, s. 8; 

ZAJÍČKOVÁ, Eva: První oddělení versus Kriminálka Anděl. Novinky.cz. [online]. [cit. 2021-7-8]. Dostupné 

z: https://www.novinky.cz/kultura/clanek/prvni-oddeleni-versus-kriminalka-andel-216992. 
181 ZAJÍČKOVÁ, Eva: Připsat pokračování? Neříkám ne. Právo, roč. 24, 7. 4. 2014, č. 82, s. 13; 

ZAJÍČKOVÁ, Eva: Scenárista Případů 1. oddělení Jan Malinda: Připsat pokračování? Neříkám ne. 

Novinky.cz. [online]. [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/clanek/scenarista-pripadu-

1-oddeleni-jan-malinda-pripsat-pokracovani-nerikam-ne-224590. 
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Poslední článek, jehož hlavním tématem jsou Případy 1. oddělení a nejde jen o pouhou 

zmínku, vychází na konci dubna a informuje o už plánovaném pokračování.182 

Nejmenší prostor seriálu věnovaly Lidové noviny a server Lidovky.cz. Na webu na 

začátku ledna vyšel tradiční článek o televizních novinkách v novém roce s názvem Nové 

seriály ČT: Kriminálka, soudničky i hotelová komedie.183 Lidové noviny seriál zmiňují až 

v polovině března, nejde však o zprávu z oblasti kultury. Zabývá se novým zákonem o 

obětech trestných činů a scéna ze seriálu, konkrétně z dílu Fantom z Jižáku, je použita pro 

dokreslení sekundární viktimizace obětí.184 

I Týdeník Televize se o Případech 1. oddělení zmiňoval už v prvním vydání v roce 

2014 v článku Příběh je více než poselství. Představuje v něm jednotlivé postavy a přináší 

základní informace: „Seriál je tedy mimořádně autentický a přesný v popisu policejního 

prostředí, žargonu i vyšetřovacích postupů. Pro ty je typické, že policisté většinou relativně 

brzy vědí, kdo je pachatel. Pak je čeká ta těžší část – dopadnout ho a zločin mu dokázat. 

Způsob pátrání a usvědčení zůstal u všech případů do velké míry zachován.“185 

Redaktorka Jitka Kománková pak ve sloupku Dívejte se se mnou uvádí: „Příjemně 

mě překvapily i Případy 1. oddělení natočené podle skutečných kriminálních kauz…“186 

Týdeník Televize ve sledovaném období otiskl také rozhovor s Josefem Marešem, v němž 

popisuje především svou kariéru u policie. Psaní seriálu ho podle jeho slov bavilo, protože 

dopředu věděl, jak případ dopadne: „Takže když jsem psal, logicky musela policie vždycky 

vyhrát. Navíc jsem měl ještě možnost s figurama nebo dějem trošku hýbat podle toho, jak 

by se to líbilo mně, což ve skutečnosti samozřejmě nejde.“187 

Posledním článkem je pak medailonek Petra Stacha, představitele kapitána Anděla, 

který vyšel 18. března 2014. Natáčení mu podle něj dalo zabrat: „Snažím se trochu 

 

182 DVOŘÁK, Stanislav: Případy 1. oddělení budou pokračovat. Novinky.cz. [online]. [cit. 2021-7-8]. 

Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/clanek/pripady-1-oddeleni-budou-pokracovat-226619; Jp: 

Úspěšné seriály na ČT se dočkají pokračování. Právo, roč. 24, 28. 4. 2014, č. 99, s. 3. 
183 Lidovky.cz: Nové seriály ČT: Kriminálka, soudničky i hotelová komedie. Lidovky.cz. [online]. [cit. 2021-

7-8]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/kultura/kriminalka-soudnicky-i-hotelova-komedie-nove-serialy-

ct.A140103_114130_ln_kultura_hep. 
184 BERNÁ, Veronika: Pomoc obětem? Jen papírová. Lidové noviny, roč. 27, 17. 3. 2014, č. 64, s. 3. 
185 Nesg: Příběh je víc než poselství. Týdeník Televize, roč. 22, 2. 1. 2014, č. 1, s. 12–13. 
186 KOMÁNKOVÁ, Jitka: Vážně i s humorem. Týdeník Televize, roč. 22, 21. 1. 2014, č. 4, s. 3. 
187 KUDELOVÁ, Gabriela: Vraždy jsem chtěl vyšetřovat už jako kluk. Týdeník Televize, roč. 22, 4. 2. 2014, 

č. 6, s. 12–13. 
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odpočívat, protože rok na seriálu Případy 1. oddělení mi dal zabrat. Vstávalo se brzy, do 

toho jsem měl hodně hraní. A když jste na place do pěti večer a v šest musíte být v divadle, 

už ani nemáte kde brát. Udržet soustředění je pak docela oříšek.“188 

4.5.2 Druhá série 

MF DNES a server iDNES.cz o seriálu poprvé informovaly hned na začátku 

natáčení, konkrétně 2. března 2015. O den dříve se totiž setkali představitelé majora 

Kozáka a poručíka Sršně Ondřej Vetchý a Miroslav Vladyka při první klapce druhé řady 

seriálu. Podle zprávy se podstata Případů 1. oddělení nemění, děj se nadále bude držet 

pouze profesionální roviny, nikoliv soukromí hrdinů. Ondřej Vetchý v něm také zmiňuje, 

že předobraz jeho postavy použil za dvacet let u policie zbraň mimo střelnici pouze 

jedinkrát: „A to má zřejmě český divák rád, když si to může s policistou na obrazovce 

takříkajíc odšlapat od první stopy až k dopadení pachatele,“189 dodal. 

V období natáčení druhé řady byly Případy 1. oddělení zmiňovány i v článcích 

pojednávajících o udělení cen TýTý, na něž byl seriál nominován, více však s natáčením 

nesouvisely. Znovu se server iDNES.cz k seriálu vrátil v samotném závěru natáčecího 

období, přičemž ve zprávě V druhé řadě Případů 1. oddělení přibyl detektiv v podání Igora 

Chmely akcentoval především příchod nového vyšetřovatele. Informoval rovněž o tom, že 

se druhá řada více zabývá pracovními spory a že policisté z vražd v některých případech 

hledají pomoc i u kolegů z jiných oddělení.190 

O druhé řadě seriálu poprvé deník a server informoval 4. ledna 2016, kdy měl 

premiéru první díl. Šlo o recenzi Mirky Spáčilové s titulkem Případy 1. oddělení si dál drží 

styl. Podle ní patří i druhá řada Případů 1. oddělení k „vzácným jistotám kvality na 

rozkolísané křivce českých seriálů“191 a znovu seriálu uděluje 70% hodnocení. Jde podle 

 

188 KUDELOVÁ, Gabriela: V dobré společnosti. Týdeník Televize, roč. 22, 18. 3. 2014, č. 12, s. 18–19. 
189 SPÁČILOVÁ, Mirka: Ondřej Vetchý i Miroslav Vladyka se vrací do Případů 1. oddělení. iDNES.cz. 

[online]. [cit. 2021-7-18]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/pripady-1-oddeleni-nove-

dily.A150302_135756_filmvideo_ts; SPÁČILOVÁ, Mirka: Vetchý se vrací do Případů 1. oddělení. Mladá 

fronta DNES, roč. 26, 2. 3. 2015, č. 51, s. 10. 
190 Spa: V druhé řadě Případů 1. oddělení přibyl detektiv v podání Igora Chmely. iDNES.cz. [online]. [cit. 

2021-7-18]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/2-rada-pripadu-1-

oddleni.A150811_095514_filmvideo_spm. 
191 SPÁČILOVÁ, Mirka: Případy 1. oddělení si dál drží styl. Mladá fronta DNES, roč. 27, 4. 1. 2016, č. 2, s. 

12; SPÁČILOVÁ, Mirka: RECENZE: Krimiseriál Případy 1. oddělení si i ve druhé řadě drží styl. iDNES.cz. 
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jejích slov o „návrat ke stylu bez ornamentů, k věcné profesní tónině a hrdinům, kteří si 

pátrání místo akční akrobacie „odšlapou“, aniž se přitom tváří jako spasitelé vesmíru“. 

První dva díly druhé série označuje za kvalitní detektivku, kritizuje pouze příliš velké 

množství protivů po nástupu pedantského majora Vrány v podání Igora Chmely a snahu 

ukázat i další oddělení kromě vražd, je to podle ní mimo pravidla příběhu. 

Ještě před odvysíláním celé druhé řady iDNES.cz zveřejnil také rozhovor s hercem 

Janem Medunou, který v seriálu ztvárnil mladého stážistu Ondřeje Kavalíra. Největší 

strach měl údajně z toho, že celé dva natáčecí dny řídil auto s Ondřejem Vetchým, Bolkem 

Polívkou, Filipem Blažkem a Radkem Holubem. „To se člověk bojí, protože kdybych 

naboural, půlka divadel nemá co hrát,“192 glosoval. 

22. února, v den vysílání posledního osmého dílu druhé řady, v MF DNES i na 

serveru iDNES.cz vyšlo zamyšlení Mirky Spáčilové s titulkem Působivé Případy 1. 

oddělení se loučí, svým nástupcům roli ztížily. Případy 1. oddělení podle ní neobjevily 

Ameriku a držely se modelu zahraničních kriminálek: „Výchozí situace, hrůzný objev, 

nástup mordparty. Navíc přidaly číslování vyšetřovacích dnů, jednak chytrý ukazatel rytmu 

práce, jednak znak udržující podprahové vědomí, že nejde o žádnou umělou smyšlenku, že 

tohle se skutečně stalo a hrdinům trvalo právě tolik a tolik dní, než mohli spis uzavřít.“193 

Druhou řadu označuje za řemeslně svižnější a za nejsilnější díly považuje ty, které popisují 

originální kauzy, jako je například vražda bez těla nebo nezletilý vrah. Oceňuje však, že 

seriál dospěl k závěru a nekonečné pokračování nebude výběr kauz banalizovat a mělnit. 

„Věcnou působivost Případů 1. oddělení posílilo také důsledné vyloučení jakýchkoli 

soukromých dobrodružství policistů – zato na čistě profesní půdě se jejich vzájemné vztahy 

zajímavě vyhranily,“194 dodává. 

Ve stejný den MF DNES otiskla ještě článek s ohlasem profesionála, vedoucího 

 

[online]. [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/pripady-1-oddeleni-

recenze.A160104_123408_televize_vha. 
192 EISENHAMMER, Milan: Měl jsem strach vozit Vetchého a Polívku, říká Kavalír Meduna. iDNES.cz. 

[online]. [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/jan-meduna-pripady-1-

oddeleni.A160218_151439_televize_vha. 
193 SPÁČILOVÁ, Mirka: Případy 1. oddělení se loučí, svým nástupcům roli ztížily. Mladá fronta DNES, roč. 

27, 22. 2. 2016, č. 44, s. 12; SPÁČILOVÁ, Mirka: Působivé Případy 1. oddělení se loučí, svým nástupcům 

roli ztížily. iDNES.cz. [online]. [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/film-

televize/pripady-1-oddeleni-konec.A160222_104202_filmvideo_ts. 
194 Tamtéž. 
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vysočinské kriminálky Pavla Kubiše: „Na co se dívají policajti? Případy 1. oddělení určitě 

sledujeme, i s ohledem na to, že známe kluky z Prahy. Některé případy známe, byly 

publikované třeba v kriminalistickém sborníku.“195 Naopak pouze iDNES.cz publikoval 

článek s videem, na němž Josef Mareš shrnuje práci na seriálu a prozrazuje, že už 

s Malindou pracují na novém projektu, jehož režie se ujme Jiří Strach.196 

Jen o tři později pak iDNES.cz zveřejnil také rozhovor s Petrem Stachem, 

představitelem kapitána Anděla: „Líbí se mi, jak je svým způsobem paličatý. Někdy je i 

frajírek, což si může dovolit, jelikož je dobrý ve svém oboru. Jinak je to dobrý chlapík,“197 

zhodnotil v rozhovoru Stach postavu operativce Anděla. Mirka Spáčilová pak Případy 1. 

oddělení zmiňuje také v recenzi seriálu Modré stíny s tím, že se zde na rozdíl od Případů 

na vraždu dlouho čeká.198 

I deník Právo a server Novinky.cz o Případech 1. oddělení poprvé informují 4. 

ledna 2016 s tím, že se na televizní obrazovky vrací oblíbený krimiseriál, který vznikl na 

základě skutečných případů. „Nové případy jsou prý spletitější a náročnější na rozkrytí, 

kdy například chybí tělo oběti nebo motiv pachatele. V každém případě, podle promítnuté 

epizody soudě, jsou napsané taky s důrazem na větší spád děje,“199 uvádí zpráva. V Právu 

jde o jedinou zmínku, na Novinkách v analyzovaném období vychází ještě rozhovor 

s Petrem Stachem, který přiznává, že při natáčení nemusel podstoupit žádnou významnou 

akční scénu: „Žádné nebyly, asi dvakrát jsme s Filipem přeskočili nějaký plot. Občas 

máme v ruce zbraň, ale nestřílíme. Josef Mareš, bývalý elitní kriminalista a spoluautor 

scénáře, říkal, že na výjezdech často ani pistoli nenosil. Že to většinou byla nezáživná 

 

195 BÁRTA, Jiří: „Na rozdíl od majora Kozáka jsem slávista,“ říká Kubiš. Mladá fronta DNES, roč. 27, 22. 2. 

2016, č. 44, s. 15. 
196 Spa: VIDEO: Tvůrci Případů 1. oddělení píší krimi pro Jiřího Stracha. iDNES.cz. [online]. [cit. 2021-7-8]. 

Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/video-josef-mares-na-tema-pripady-1-

oddeleni.A160222_172859_filmvideo_spm. 
197 FIKOTOVÁ, Jana: S Andělem bych na pivo klidně šel, říká Petr Stach o své roli kapitána. iDNES.cz. 

[online]. [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/revue/spolecnost/petr-stach-kapitan-andel-

pripady-1-oddeleni.A160222_155655_lidicky_jfk. 
198 SPÁČILOVÁ, Mirka: Modré stíny kážou, ale předchozí sérii překonají. Mladá fronta DNES, roč. 27, 26. 

6. 2016, č. 48, s. 12; SPÁČILOVÁ, Mirka: RECENZE: Krimisérie Modré stíny káže, ale Případ pro 

exorcistu překoná. iDNES.cz. [online]. [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/film-

televize/modre-stiny-recenze.A160226_105821_filmvideo_ts. 
199 ZAJÍČKOVÁ, Eva: Případy 1. oddělení se vracejí na obrazovku. Právo, roč. 26, 4. 1. 2016, č. 2, s. 4; 

ZAJÍČKOVÁ, Eva: Případy 1. oddělení se vracejí na obrazovku. Novinky.cz. [online]. [cit. 2021-7-8]. 

Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/clanek/pripady-1-oddeleni-se-vraceji-na-obrazovku-336983. 
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rutinní práce.“200 

Lidové noviny Případy 1. oddělení poprvé zmiňují 22. ledna 2016 v komentáři 

Hedviky Petrželkové Zlaté časy seriálu. Případy v něm označuje za dobrou ukázkou krimi 

seriálu z produkce České televize.201 O měsíc později se k nim vrací i server Lidovky.cz 

s článkem Případy 1. oddělení. Kdo je kdo v pražské mordpartě a proč se kriminalistovi 

nelíbí Polívka?, který rozebírá, jakými policisty prvního oddělení se tvůrci při psaní 

scénáře inspirovali. „Na rovinu říkám, když jsem psal postavy do seriálu, jediné osoby, 

které byly použitelné, byly dvě: Aleš Preis, kterého hraje Filip Blažek, a Jan Štoček, 

kterého ztvárnil Bolek Polívka,“202 citují Lidovky Jana Malindu. Právě Jan Štoček ale se 

svým zpodobněním v seriálu nesouhlasil, nezamlouvalo se mu, že jím inspirovanou 

postavu ztvárňuje Bolek Polívka a že na rozdíl od seriálového hrdiny nenosí manšestráky a 

flanelové košile. 

O další dva dny později, 19. února 2016, deník i web publikovaly rozsáhlý 

rozhovor s Bolkem Polívkou, představitelem majora Plíška, kterého hodnotí slovy: „Je to 

ten Columbo. Ale kriminalista, podle kterého je ta postava napsaná, údajně není moc 

spokojen se svým obrazem. Je prý uražen, že takhle vůbec nevypadá, že je ve skutečnosti 

hezčí. Že se takhle neoblíká...“203 

Naposledy se pak Lidovky.cz o seriálu zmiňují 25. února 2016 ve zprávě, která 

konstatuje, že Případy 1. oddělení druhou sérií končí, a reprodukuje vyjádření kreativního 

producenta Michala Reitlera: „Vážení přátelé, děkujeme vám za nároky, jaké máte, a 

důvěru, jakou nám projevujete. Vaše reakce jsou zcela mimořádné. Přijměte proto naše 

společné rozhodnutí další řadou nepokračovat jako uvážené rozhodnutí lidí, kteří jsou 

šťastní z vašich ohlasů a kteří přesto musí vědět, kdy je správné přestat, nepoškodit to 

dobré, co se podařilo, a vrhnout se na něco nového. První náznaky o plánech pánů Mareše 

 

200 BRAUNOVÁ, Dana: Petr Stach: Vztahy mi nejdou. Novinky.cz. [online]. [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/petr-stach-vztahy-mi-nejdou-342112. 
201 PETRŽELKOVÁ, Hedvika: Zlaté časy seriálu. Lidové noviny, roč. 29, 22. 1. 2016, č. 18, s. 20. 
202 PECHÁČKOVÁ, Alena: Případy 1. oddělení. Kdo je kdo v pražské mordpartě a proč se kriminalistovi 

nelíbí Polívka?. Lidovky.cz. [online]. [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/relax/lide/pripady-

1-oddeleni-kdo-je-kdo-v-prazske-mordparte.A160216_110307_lide_ape. 
203 PLAVCOVÁ, Alena: Alfa stařec. Lidové noviny, roč. 29, 19. 2. 2016, č. 42, s. 6; PLACOVÁ, Alena: Alfa 

stařec Bolek Polívka si v Případech 1. oddělení zahrál Columba. Lidovky.cz. [online]. [cit. 2021-7-8].  

Dostupné z: https://www.lidovky.cz/relax/lide/bolek-polivka-alfa-starec-s-roli-

columba.A160218_223500_lide_ELE. 

https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/petr-stach-vztahy-mi-nejdou-342112
https://www.lidovky.cz/relax/lide/pripady-1-oddeleni-kdo-je-kdo-v-prazske-mordparte.A160216_110307_lide_ape
https://www.lidovky.cz/relax/lide/pripady-1-oddeleni-kdo-je-kdo-v-prazske-mordparte.A160216_110307_lide_ape
https://www.lidovky.cz/relax/lide/bolek-polivka-alfa-starec-s-roli-columba.A160218_223500_lide_ELE
https://www.lidovky.cz/relax/lide/bolek-polivka-alfa-starec-s-roli-columba.A160218_223500_lide_ELE
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a Malindy se dozvíte zde a na stránkách z rozhovoru s Josefem po odvysílání Posledního 

případu. Je-li vám ale dobře ve společnosti Plíška, Kozáka, Anděla, Pražáka, Sršně a 

nakonec asi i Korejse, máte před sebou celých 14 pondělních večerů v dobré partě s první 

řadou Případů. A dost možná si tentokrát víc užijete detaily cest, které vedly k objasnění 

zločinů. Jménem scénáristů, režisérů, herců, produkce, všech složek štábu, prostě všech, 

kteří otiskli svou osobnost do Případů, vám děkujeme. Užijte si Poslední případ."204 

Časopis Týdeník Televize se o Případech 1. oddělení v období natáčení druhé řady 

zmiňuje ve spojitosti s jejich představiteli, konkrétně Miroslavem Vladykou a Ondřejem 

Vetchým. Jde však jen o krátké zmínky o tom, že se v pokračování seriálu představí, žádné 

podrobnosti články nenabízí. 

Jako jediné médium se Týdeník Televize druhou sérií seriálu zabývá v období 

vysílání už na konci roku 2015 v článku Největší televizní očekávání, v němž se věnuje 

novinkám, které jednotlivé televizní stanice uvedou na začátku dalšího roku. „Mezi největší 

hity se jistě zařadí osm dalších částí Případů 1. oddělení, které se opět zaměří na mediálně 

známé kauzy,“205 uvádí zpráva. Stručný obsah jednotlivých dílů druhé série pak přináší 

článek 1. oddělení se vrací, který vyšel 12. ledna 2016.206 

V dalším čísle už jsou Případy 1. oddělení zmíněny v článku Největší TV hity 

vašich večerů, protože první díl 4. ledna 2016 sledovalo více než 1,6 milionu diváků.207 

Redaktor Jiří Karban se k seriálu vrací 16. února 2016 ve sloupku Dívejte se se mnou: 

„Škoda, říkám si, že není natočeno deset dalších příběhů. Pociťuji totiž diváckou závislost. 

Zajímají mě nejen samotné případy, ale především herectví Ondřeje Vetchého, Igora 

Chmely, Bolka Polívky, Filipa Blažka a dalších televizních poldů. Na jejich výkonech je 

znát, že práce na nejsledovanějším seriálu současnosti. Česká televize by udělala velkou 

chybu, kdyby tento projekt neprodloužila o další řadu.“208 

Týdeník ve sledovaném období otiskl také dva rozhovory s představiteli hlavních 

 

204 ČERNOTOVÁ, Martina: Případy 1. oddělení končí. Užijte si detaily z první série, vzkázali tvůrci. 

Lidovky.cz. [online]. [cit. 2021-7-8].  Dostupné z: https://www.lidovky.cz/kultura/pripady-1-oddeleni-konci-

uzijte-si-detaily-z-prvni-serie-vzkazali-tvurci.A160222_115213_ln_kultura_mct. 
205 Nesg: Největší televizní očekávání. Týdeník Televize, roč. 23, 29. 12. 2015, č. 52, s. 11. 
206 VOTYOVÁ, Simona: 1. oddělení se vrací. Týdeník Televize, roč. 24, 12. 1. 2016, č. 2, s. 8. 
207 KARBAN, Jiří: Největší TV hity vašich večerů. Týdeník Televize, roč. 24, 19. 1. 2016, č. 3, s. 5. 
208 KARBAN, Jiří: Dívejte se se mnou. Týdeník Televize, roč. 24, 16. 2. 2016, č. 7, s. 28. 

https://www.lidovky.cz/kultura/pripady-1-oddeleni-konci-uzijte-si-detaily-z-prvni-serie-vzkazali-tvurci.A160222_115213_ln_kultura_mct
https://www.lidovky.cz/kultura/pripady-1-oddeleni-konci-uzijte-si-detaily-z-prvni-serie-vzkazali-tvurci.A160222_115213_ln_kultura_mct
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rolí – Miroslavem Hanušem (major Korejs) a Igorem Chmelou (major Vrána). Chmela 

podle svých slov svou roli pravidelně konzultoval s profesionály: „Ano, přímo na place, 

kde si skuteční kriminalisté zahráli členy vyšetřovacího tmu. Během natáčení se 

konzultovala řada věcí, především ohledně kriminalistické terminologie, která se mně, 

nepoučenému laikovi, jevila někdy trochu zvláštní.“209 

I Hanušovi při natáčení radili skuteční detektivové: „Je na nich vidět, že jsou 

zvláštní. Jeden dokonce říkal, že byl na vraždách dvanáct let a pak musel přestoupit na 

hospodářskou kriminálku, protože věděl, že už tam déle být nemůže.“210 Postavu majora 

Korejse vnímá jako výborného detektiva alespoň do té doby, kdy byl v jednom týmu 

s majorem Plíškem. „Pak se uvolnilo místo šéfa a z dobrého policajta se stal špatný šéf, 

protože na ten post lidsky neměl. A jelikož se na něm chtěl za každou cenou udržet, začal 

kolem sebe kopat,“211 dodává. 

Naposledy Případy 1. oddělení ve sledovaném období zmiňuje zpráva Nejraději se 

díváte na české detektivky, která shrnuje sledovanost večerních pořadů v uplynulých 

týdnech. Seriál překročil ve sledovaném období (11. 1. až 29. 2.) osmkrát hranici 1,5 

milionu diváků.212 

  

 

209 VOTYOVÁ, Simona: Když se vidím v televizi, cítím se divně. Týdeník Televize, roč. 24, 23. 2. 2016, č. 8, 

s. 6. 
210 VAŠÁK, Vašek: Ať se dílo daří!. Týdeník Televize, roč. 24, 1. 3. 2016, č. 9, s. 14. 
211 Tamtéž. 
212 KARBAN, Jiří: Nejraději se díváte na české detektivky. Týdeník Televize, roč. 24, 8. 3. 2016, č. 10, s. 5. 
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4.6 Divácké recenze na serveru csfd.cz 

4.6.1 Malý pitaval z velkého města 

Malý pitaval z velkého města má na serveru csfd.cz přes devět tisíc osm set 

hodnocení s celkovým výsledkem 59 procent, k 25. červnu 2021 napsalo písemnou recenzi 

275 uživatelů. Při analýze jsem se zabývala diváckými recenzemi, které uživatelé na 

serveru zveřejnili, a v komentářích hledala společná témata, která bylo možné rozdělit do 

několika kategorií a vytvořit tak přehled nejvýraznějších znaků a charakteristik seriálu. 

První z tematických kategorií je zobrazení běžné rutinní práce kriminalistů. 

Uživatelé ve svých hodnoceních často zmiňují, že se seriál blíží reálnému vyšetřování a 

metodám, které vyšetřovatelé používají a které se dodnes příliš nezměnily. „Hvězdičky 

jdou tvůrcům především za velmi věrné ztvárnění policejní práce. Mně ten seriál díky tomu 

fakt docela bavil - prostě mají ráno poradu, pak do terénu, probrat to v kanclu, výslechy, 

občas dostanou za uši za nějakou nedodělanou nebo pozapomenutou věc, ukecávání 

státního zástupce, aby povolil prohlídku,“213 uvádí ivoshek. Podle uživatele blackrain 

seriál zobrazuje práci kriminalisty od prvních krůčků k rozlousknutí celého případu.214 

Stejného názoru je i uživatel Maskati, který podle svých slov v 80. letech pracoval na 

obvodě jako začínající kriminalista a spoustu okamžiků zná i ze svého života: „Pan Dietl 

byl totiž perfekcionista a než začal seriál psát,tak objížděl pražská oddělení Kriminální 

služby a sledoval,jak to chodí.Tenkrat se moc nestřílelo ani neproskakovalo okny jako dnes 

v těch různých amerických,ale už i našich krimi seriálech,ale spíš to někdy byla i nuda a 

případ se musel doslova "vyšlapat",čemuž odpovídají i některé díly zde.“215 

Naopak negativně se k seriálu staví argenson a Malý pitaval z velkého města 

označuje jako „nepoužitelný“: „… protože už tenkrát jsme měli možnost občas kouknout na 

Profesionály nebo Dempseyho a Makepeacovou. V jejich sousedství pak Vlastimil Hašek 

 

213 Divácké recenze cituji v původním znění, včetně překlepů a gramatických chyb. Ivoshek: Česko-

Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/92070-maly-

pitaval-z-velkeho-mesta/recenze/. 
214 Blackrain: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/92070-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/recenze/. 
215 Maskati: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/92070-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/recenze/.. 

https://www.csfd.cz/film/92070-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/recenze/
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věčně sedící za stolem s papírama a v pulovru na knoflíky působí prostě směšně. A krom 

toho, v těch zápaďáckých seriálech se vraždilo a ve velkým se jelo v drogách, tady se 

kradli papoušci na výstavu.“216 

Dalším často akcentovaným znakem je složení vyšetřovacího týmu a jejich 

charakterové vlastnosti. „Například postava Vlastimila Haška měla místy ten správný 

šmrnc starého policajta a táty od rodiny, stejně jako Jiří Krampol dobře hrál toho svého 

občas nemístně namachrovaného frajera,“217 uvádí uživatel Gemini a připomíná také 

postavu protřelého zlodějíčka v epizodě Kasař, kterého ztvárnil Rudolf Hrušínský: „Jeho 

kasař ze staré školy je úžasnou ukázkou člověka žijícího v časech dávno minulých, do těch 

"dnešních" se nehodícího…“218 

Zejména postavu nadporučíka Pekaře, kterého si zahrál Vlastimil Hašek, vnímají 

diváci pozitivně. „Seriálu nelze upřít jisté výsady, třeba, že dal šanci některým hercům, 

kteří byli spíše upozaďováni – např. Vlastimil Hašek opustil plejádu figurek a zahrál si 

bezmezně trpělivého, přemýšlivého kriminalistu v taťkovské pletené vestě, který řeší 

případy raději u psacího stolu, než v terénu,“219 píše ve svém hodnocení Marthos a 

zároveň dodává, že „to by nebyl Dietl“, kdyby práci vyšetřovatelů nepolidštil i 

soukromými problémy postav. Podle uživatele blackrain mají všichni vyšetřovatelé své 

nezastupitelné místo v týmu a vyjmenovává charakteristiky jednotlivých postav – 

nezkušený mladíček se zápalem a nadšením pro věc, kriminalista ze staré školy, drsňák, 

sukničkář a šéf, který se celou partu snaží ukočírovat.220 

Uživatelé ve svých recenzích také zmiňují určitou nostalgii, se kterou si Malý 

pitaval z velkého města spojují, protože ho poprvé viděli v době svého mládí nebo dětství. 

Například uživatel famrnf píše: „Já v té době byl mladý, pro mě je velká zábava se dívat na 

 

216 Argenson: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/92070-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/recenze/. 
217 Gemini: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/92070-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/recenze/. 
218 Tamtéž. 
219 Marthos: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/92070-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/recenze/. 
220 Blackrain: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/92070-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/recenze/. 
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policajty jak jezdí škodovkama a wartburgama a kvílej jim gumy.“221 Recenzent Chase pak 

uvádí, že si na seriál pamatuje z dětství, kdy ho sledoval pravidelně, a teď v době, kdy 

onemocněl se rozhodl si ho připomenout.222 „Pro lidi, kteří pamatují doby, kdy byl seriál 

aktuální přichází do hry navíc nostalgické vzpomínky na doby, kdy byl sníh bělejší, nebe 

modřejší a voda mokřejší (já nastupoval na střední),“223 doplňuje kluzo. 

Na tom, zda Malý pitaval z velkého města propaguje Veřejnou bezpečnost a 

tehdejší režim, nebo je zcela apolitický, se však uživatelé v recenzích neshodnou. Podle 

Dinsberga je pochopitelné, že je seriál poplatný době, nicméně když se „soudruhovalo“, 

tak jen na vysokých postech nebo v oficiální komunikaci.224 Uživatel Godhaj pak Pitaval 

srovnává se seriálem Třicet případů majora Zemana, na rozdíl od něj je však podle jeho 

tvrzení Malý pitaval z velkého města „naprosto apolitický“.225 Podle uživatele sunfreedom 

jde o seriál o naprosto nudné policejní práce, neobsahuje „žádné stranické knížky ani 

schůze, žádné zatýkání politických oponentů“.226 Naopak Radek99 považuje seriál za 

„normalizační narůžovo natřený skanzen s výtěžkem části vstupného určeného na podporu 

dobové propagandy“.227 

Do poslední tematické kategorie pak řadím komentáře, podle nichž jsou Malý 

pitaval z velkého města a případy, které v něm vyšetřovatelé řeší, z dnešního pohledu 

úsměvné a v konkurenci současných seriálu už neobstojí. „No, tehdy to byla docela slušná 

podívaná, ale z dnešního pohledu jsou tehdejší esenbáci, pachtící se po nelegálních 

melouchářích a zlodějích autodisků skutečně legrační,“228 uvádí například uživatel Radyo. 

Podle recenzenta s přezdívkou Phobia to v době svého vzniku byl jeden z lepších 

 

221 Famrnf: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/92070-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/recenze/. 
222 Chase: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/92070-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/recenze/. 
223 Kluzo: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/92070-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/recenze/. 
224 Dinsberg: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/92070-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/recenze/. 
225 Godhaj: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/92070-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/recenze/. 
226 Sunfreedom: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/92070-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/recenze/. 
227 Radek99: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/92070-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/recenze/. 
228 Radyo: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/92070-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/recenze/. 
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kriminálních seriálů, dnes už však jde o „nehoráznou, soudružskou nudu“.229 

Podle uživatele PetrPan je to dnes „poněkud naivně působící detektivní seriálek o 

malých zločincích a malých případech“.230 Považuje ho za nemastný, neslaný a chvílemi 

až nechtěně zábavný. Podobného názoru je i Rakosnicek77, podle něhož jde o úsměvný 

pohled na tehdejší práci příslušníků kriminální policie a SNB: „Je až s podivem, kam se 

dnes až kriminalita dostala :-) Tehdy hledalo jednu ukradenou škodovku půl Prahy a pár 

vybraných výloh se řešilo na celopražských poradách vedení SNB a dnes je štěstí, když si 

toho vůbec někdo všimne :-),“231 dodává. Uživatel Pimburger pak připomíná díly 

Benjamínci nebo Muž s punčochou, které považuje za „dost akční i na normalizovanou 

ČSSR“.232 

4.6.2 Případy 1. oddělení 

Případy 1. oddělení mají na serveru csfd.cz více než dvanáct a půl tisíce hodnocení 

s celkovým výsledkem 87 procent. Zároveň jsou označeny jako 64. nejlepší a 136. 

nejoblíbenější seriál. Písemné hodnocení přidalo k 24. červnu 2021 619 uživatelů. Při 

analýze seriálu jsem uplatnila stejný postup jako u Malého pitavalu z velkého města. 

I u Případů 1. oddělení první z kategorií definuje realistické pojetí seriálu, kdy 

diváci oceňovali, že hlavní hrdinové nejsou geniální detektivové s brilantními dedukčními 

schopnostmi, ale „obyčejní chlapi“, kteří spoléhají na standardní pracovní rutinu, jako jsou 

nejrůznější pochůzky, sledovačky, ale také papírování. „A hlavně to na mě působí tak 

syrově a opravdově, že mi vůbec nedělá problém věřit, že celý to detektivování vypadá 

nějak takhle - že se vozej v obyčejnejch služebních fabiích a šéf na ně ještě furt prská kvůli 

benzínu, že v jejich kanceláři je to spíš hnusný než jakýkoliv jiný, že maj starý počítače a 

nějaký sofistikovaný vybavení nemaj veškerý žádný, že na ně furt tlačí šéf, kterej je drcenej 

svym šéfem, médiama a kterej je donucenej politikařit, že jsou často nucený případ řešit 

 

229 Phobia: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/92070-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/recenze/. 
230 PetrPan: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/92070-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/recenze/. 
231 Rakosnicek77: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/92070-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/recenze/. 
232 Pimburger: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/92070-maly-pitaval-z-velkeho-mesta/recenze/. 
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rychle na úkor jinejch problémů, prostě že to celý neni nějaká tajemná a dobrodružná 

práce, ale spíš samý papírování, byrokracie a politika,“233 uvádí v recenzi uživatel 

s přezdívkou Helmutek. 

Do stejné kategorie jsem zahrnula i hodnocení zmiňující, že se Případy 1. oddělení 

nesnaží napodobovat akční zahraniční kriminální seriály, jako je například Kriminálka Las 

Vegas, ale staví na autenticitě, a že práce policistů se neskládá pouze z automobilových 

honiček, přestřelek a výbuchů, ale především z precizní mravenčí práce: „Tak trochu jiná 

kriminálka, kde se pachatelé nehoní jak na Divokém západě, ale která ukazuje, že klíčová 

pro úspěch je hlavně mravenčí práce kriminalistů. Žádné efektní honičky, ani pořádná 

akce, ale přesto seriál dokáže zajmout jak autenticitou prostředí, tak dobře vykreslenými 

charaktery hlavních hrdinů,“234 tvrdí uživatel KafuR. 

Zatímco většina recenzentů výše zmíněnou realističnost a absenci větší akce 

přijímala kladně, objevilo hned několik hodnocení, podle nichž je takové ztvárnění až příliš 

nudné. „Docela dobře obsazený seriál (Vetchý, Blažek, Vladyka), který se snaží nabídnout 

větší míru realističnosti, než na jakou jsme zvyklí z americké produkce anebo krimi úplně 

vycucaných z prstu. Je to ale tak blbě, lajdácky a v nejhorším slova smyslu televizně 

natočené, že je vám herců většinu času líto. Ať se snaží, jak se snaží, jednotlivé epizody 

jsou tak statické, neakční a nenapínavé, že tam není co hrát. Ano, takhle nějak možná 

vypadá policejní práce. A většinu času to musí být hrozná nuda,“235 píše v komentáři 

uživatel crackonosh. Často zmiňovaný je také nedostatek napětí: „Příjemně civilní, ale 

poněkud pomalé a chvílemi nudné. Ne kriminálku mi tu chybí napětí. Vyšetřovatelé se 

místy chovají jako troubové a amatéři, také vadí logické mezery.“236 

Na autenticitě seriálu podle komentářů přidává i to, že se téměř nezaměřuje na 

soukromé životy vyšetřovatelů. Zda jde o pozitivum nebo negativum, se však recenzenti 

neshodnou. Zatímco uživatel Fr svých slov „voceňuje, že tady nepitvaj soukromý 

 

233 Helmutek: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/339773-pripady-1-oddeleni/recenze/. 
234 KafuR: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/339773-pripady-1-oddeleni/recenze/. 
235 Crackonosh: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/339773-pripady-1-oddeleni/recenze/. 
236 Pidla: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/339773-pripady-1-oddeleni/recenze/. 
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životy“237, podle HoneyBunny je škoda, že v osobních životech hlavních hrdinů nedochází 

k žádným velkým dramatům, protože „s tímhle obsazením by šlo dělat hodně“238. I 

uživatelka Jinny by tvůrcům doporučila zapracovat na tom, aby postavy detektivů 

představili jako více než jen vykonavatele jejich profese.239 Naopak rikitiki oceňuje, že 

seriál není zatížen přílišnou psychologizací.240 

Další v recenzích často zmiňovanou charakteristikou je scénář, na kterém se podílel 

profesionální policista, a to, že seriál vychází ze skutečných případů, což mu dodává na 

atraktivitě. Mnoho ze zobrazených zločinů totiž diváci zaznamenali v médiích už v době, 

kdy se staly, a v Případech 1. oddělení se mohli dozvědět, jak vyšetřování opravdu 

probíhalo. Podle uživatele gudaulin je základem seriálu kvalitní scenáristická práce, která 

vychází ze skutečných případů, právě díky ní jde o věrohodné dílo, které neztrácí napětí a 

atraktivitu.241 

„Seriálu samozřejmě ohromně pomáhá, že vypráví o skutečných případech a 

popisuje opravdovou práci policistů. Díky tomu se tak musím pánům z opravdového 1. 

oddělení poklonit - jejich práce opravdu není jednoduchá a vypadá to, že jsou to profíci na 

pravém místě. Líbí se mi i to, že se nevyšetřují jen vraždy, ale například i série znásilnění 

nebo vydírání, což je hodně osvěžující,“242 uvádí uživatel s přezdívkou HoneyBunny. Pro 

blueridera je naopak scénář slabinou: „… pokud to vyloženě nevyplývá z povahy 

konkrétního případu, tvůrci mají trochu potíže s vytvářením zápletky. Přece jen to má být 

detektivní seriál, ne dokument, takže divák očekává v těch cca 50 minutách které shrnují 

vyšetřování zločinu, nějaké to napětí.“243 

U Případů 1. oddělení diváci pravidelně zmiňovali také podobnost s Malým 

 

237 Fr: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/339773-pripady-1-oddeleni/recenze/. 
238 HoneyBunny: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/339773-pripady-1-oddeleni/recenze/. 
239 Jinny: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/339773-pripady-1-oddeleni/recenze/. 
240 Rikitiki: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/339773-pripady-1-oddeleni/recenze/. 
241 Gudaulin: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/339773-pripady-1-oddeleni/recenze/. 
242 HoneyBunny: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/339773-pripady-1-oddeleni/recenze/. 
243 Bluerider: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/339773-pripady-1-oddeleni/recenze/. 
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pitavalem z velkého města. Podobné znaky nacházeli v realistickém zobrazení policejní 

práce, ale i ztvárnění skutečných případů. „Takový Pitaval po třiceti letech. Vykradené 

samoobsluhy už by nikoho nezajímaly, tak se řeší vraždy. Žádné technologické zázraky, 

žádní supergéniové, ale normální policejní práce,“244 uvádí uživatel Eddielron. Podle 

recenzenta nash. případy, stejně jako doba, přitvrdily, nejde už tedy o „žádné vyloupené 

sámošky, ale uřezané hlavy“. Technicky je vyšetřování podle něj vzhledem k tomu, jak se 

policejní metody během 30 let posunuly, dokonalejší, ale chybí mu kouzlo osobnosti, které 

pro něj parta v Pitavalu měla.245 Právě podobné charakterové složení týmu je dalším často 

zmiňovaným faktorem. 

„Zaujala mě půvabná paralela s Malým pitavalem v typologii postav jako byl 

ostřílený mazák pracující hlavně s letitými zkušenostmi (Vlastimil Hašek/Bolek Polívka), 

dva akční hrdinové vrhající se často bezhlavě do dobrodružných akcí (Pavel Zedníček, Jiří 

Krampol/Filip Blažek, Petr Stach), dojemný outsider, kterému se občas podaří zazářit 

(Michal Pešek/Miroslav Vladyka) a nekompromisní, nepříliš oblíbený, přitom dobře 

hláškující šéf (Ladislav Frej/Miroslav Hanuš),“246 píše argenson. 

I u Případů 1. oddělení někteří diváci vnímali seriál jako prostředek popularizace 

policejní profese, podle uživatele xxmartinxx jde nepříliš modernizovanou verzi Malého 

pitavalu z velkého města, jehož hlavním úkolem podle něj bylo dělat „reklamu na 

vyšetřovatele a ukazovat, jak jsou to všechno féroví a obyčejní chlapi z lidu a jak nakonec 

vše vyřeší bez ztráty aury hodných strejdů“. Uvádí, že i distribuční materiály Případů 1. 

oddělení informují o tom, jak „skvělé je pražské oddělení vražd, jak vše vyšetří, jak 

prakticky nechybuje“.247 

Do další tematické kategorie pak řadím komentáře o charakteru jednotlivých 

postav. Uživatelka Zíza kladně hodnotí fakt, že každá postava je charakterově odlišná, a to, 

 

244 Eddielron: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/339773-pripady-1-oddeleni/recenze/. 
245 Nash.: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/339773-pripady-1-oddeleni/recenze/. 
246 Argenson: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/339773-pripady-1-oddeleni/recenze/. 
247 Xxmartinxx: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/339773-pripady-1-oddeleni/recenze/. 
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jaký jejich odlišnosti mají vliv na průběh vyšetřování.248 „Rovněž se mi líbí, že seriál 

krásně vykresluje generační pohled na jednotlivé případy. Jinak by případy řešil starý 

mazák Polívka, jinak relativně horlivý a mladý Blažek,“249 doplňuje Lyshitski. Podle 

uživatele blackrain nejsou hlavní postavy jen plochými figurkami, se kterými někdo táhne 

po šachovnici, ale je možné se s nimi ztotožnit nebo je úplně zavrhnout: „Jsou to skuteční 

lidi z masa a kostí, které může denně potkávat na ulici.“250 

„Navíc postavy vyšetřovatelů není těžké si oblíbit, ikdyž se né vždy chovají 

předpisově atd., ale prostě mají své lidské chyby a vy je s nimi bez problémů přijímáte a 

dokonce je za ně máte rádi, protože to nejsou žádní dokonalí panáci, ale prostě lidi,“251 

doplňuje Medinka. Uživatelé ve svých recenzích akcentují i to, že kriminalisté nejsou 

bezchybní: „Jsou to obyčejní chlapi ze staré školy, kteří chybují, sem tam něco přehlédnou, 

občas si dají dohromady některé souvislosti špatně nebo až později, své hraje i faktor 

náhody, nicméně tenhle civilní přístup je mi hodně po chuti (výborná ilustrační scéna je 

třeba v díle, kde mladý stážista po chuti zkouší poznat, co je rozsypaného na podlaze a 

dostane sprďáka: „Tak co blbneš?! Moc koukáš na detektivky.“).“252 

Podle uživatele nascendi seriálu na kvalitě přidalo právě to, že zobrazuje i 

neúspěchy a lidské selhání, „ktoré sa pri takejto práci nutne vyskytujú“.253 Stejný názor 

zastává i Hwaelos, podle nějž nejsou postavy žádní „übermani, ani velcí myslitelé“, ale 

úspěšní jsou především díky svým zkušenostem a využití osvědčených postupů.254 

Poslední kategorii pak tvoří hodnocení hereckých výkonů. Uživatelé ve většině 

případů kladně hodnotili nejen představitele vyšetřovatelů, ale také výkony herců ve 

vedlejších rolích. „…  v rámci svého comebacku například skvělá Regina Rázlová jako 

 

248 Zíza: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/339773-pripady-1-oddeleni/recenze/.. 
249 Lyshitski: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/339773-pripady-1-oddeleni/recenze/. 
250 Blackrain: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/339773-pripady-1-oddeleni/recenze/. 
251 Medinka: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/339773-pripady-1-oddeleni/recenze/. 
252 Sarkastic: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/339773-pripady-1-oddeleni/recenze/. 
253 Nascendi: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/339773-pripady-1-oddeleni/recenze/. 
254 Hwaelos: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/339773-pripady-1-oddeleni/recenze/. 
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vydíraná ředitelka čokoládovny v epizodě Sladký vyděrač nebo dokonale dementní Filip 

Kaňkovský coby bezradný komplic v díle Hodinka k dobru.“255 

„Epizodu od epizody jsou Případy 1. oddělení lepší, překvapují nejrůznějšími herci 

v nejrůznějších rolích (Jiří Lábus, Vladimír Brabec, Jana Gýrová...) a alespoň pro mě byly 

silně návykové. Scenáristům asi nejvíce děkuji za krásnou roli pro Bolka Polívku, kterou už 

řadu let potřeboval,“256 dodává uživatel D.Moore. 

 

  

 

255 Argenson: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/339773-pripady-1-oddeleni/recenze/. 
256 D.Moore: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/339773-pripady-1-oddeleni/recenze/. 
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5 Závěr 

Případy 1. oddělení a Malý pitaval z velkého města jsou typově podobnými seriály. 

Kromě faktu, že se odehrávají v prostředí pražské kriminálky a jsou inspirovány 

skutečnými případy, totiž popisují běžnou, všední práci vyšetřovatelů, kterou často tvoří 

nudné papírování, byrokracie, nekonečné pochůzky, sledování a výslechy svědků. Právě 

tuto skutečnost zmiňovali v hodnoceních jak diváci, tak recenzenti v médiích. Zejména u 

Případů 1. oddělení vyzdvihovali přesné zobrazení reality v porovnání s ostatními 

současnými kriminálními seriály plnými akčních scén, automobilových honiček nebo 

geniálních expertů v laboratoři, kteří dokážou vraha odhalit podle nejmenšího smítka na 

oblečení oběti. U Malého pitavalu z velkého města média v době premiéry v 80. letech 

akcentovala také popularizační roli seriálu s ohledem na pozitivní vykreslení příslušníků 

Veřejné bezpečnosti. Nicméně v porovnání například se seriálem Třicet případů majora 

Zemana jsou propagandistické prvky v Malém pitavalu naprosto minimální. U Případů 1. 

oddělení média souvislost s možnou popularizací policie nezmiňovala. 

Zkoumané seriály ilustrují také to, jak se policejní práce v průběhu let proměnila, a 

to především díky rozvoji moderních technologií. Kriminalisté v Případech 1. oddělení 

mnohem častěji spoléhali na výsledky daktyloskopie, případně rozboru biologických stop 

na místě činu. V Malém pitavalu z velkého města vyšetřovatelé využijí služeb expertů 

pouze v jednom díle v případě vraždy vedoucího partiové prodejny, kdy jsou nalezeny 

ostatky půl roku po nahlášeném zmizení. Základ práce však zůstává stejný, tvoří ji 

důkladná rešerše, v obou seriálech vykreslována prostřednictvím tvorby myšlenkových 

map nebo nástěnek se známými skutečnostmi, pochůzky nebo „sledovačky“. Odlišným 

znakem je užití vulgarismů a nadávek, dnešní kriminalisté z Případů 1. oddělení jsou 

mnohem vulgárnější. Pravděpodobně však nejde o postupnou změnu jazyka na služebnách, 

ale spíše o umírněný scénář Jaroslava Dietla. 

Vzájemné podobnosti obou seriálů si v recenzích všímali i diváci, a to zejména 

v oblasti složení vyšetřovacího týmu. Jde totiž o charakterově podobné postavy – Pekař a 

Plíšek ztvárňují detektivy ze staré školy, kteří spíš než na fyzično spoléhají na mentální 

přípravu, Pražák a Krejcárek jsou fyzicky zdatní operativci, kteří dokážou jít urputně za 

svou pravdou, Anděl a Hamřík jsou prototypem lehkomyslných, ale schopných 
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vyšetřovatelů, kteří těží především ze svých sociálních dovedností, a v roli nejméně 

zkušených členů týmu, kteří bojují o uznání ostatních, je doplňují Sršeň a Otradovec. 

Významně se naopak liší postava vedoucího oddělení, zatímco Kubát z Malého pitavalu 

z velkého města je přísným, ale spravedlivým šéfem, na kterého se mohou pracovníci 

spolehnout, Korejsovi v Případech 1. oddělení jde především o jeho obraz a sporům 

s podřízenými, zejména majorem Kozákem, se nedokáže vyvarovat. V případě obou 

seriálů je také maximálně potlačen osobní život jednotlivých hrdinů. Jejich rodinní 

příslušníci nebo blízcí se objevují na scéně pouze zřídka, a to především pro dokreslení 

faktu, že i kriminalisté jsou „obyčejní“ lidé, kteří mají své problémy a starosti, a pro jejich 

celkové zlidštění. 

Na základě diváckých recenzí jsem se pokusila odpovědět na otázku, proč je seriál 

Malý pitaval z velkého města dodnes pravidelně reprízován a stále dosahuje poměrně 

vysoké sledovanosti. Významnou roli hraje nostalgie, se kterou si diváci Pitavala spojují, 

protože ho poprvé viděli v dobách svého mládí nebo dětství a od té doby jim utkvěl 

v paměti a vytvořili si k němu vztah. Napomáhá tomu i pravidelné opakování v letních 

měsících a vnímání seriálu jako neodmyslitelné součásti prázdninového programu společně 

s Chalupáři. Pitavala hodnotí jako nenáročnou podívanou, která je z dnešního hlediska 

v některých případech až úsměvná, ale má své kvality a pravdivě zobrazuje tehdejší práci 

příslušníka Veřejné bezpečnosti. Média zejména na začátku nového tisíciletí hodnotila 

vysílání Malého pitavalu z velkého města negativně jako propagaci socialismu, ale 

v současnosti ho zmiňují už pouze v článcích o letním programovém schématu nebo 

vysoké sledovanosti. 

U Případů 1. oddělení jsem se na příkladu diváckých recenzí pokusila zjistit, v čem 

jsou v současné seriálové produkci tak výjimečné. Kromě realistického, podle některých 

recenzí až dokumentárního, vyobrazení práce kriminalistů jde také o kvalitní scénář, na 

němž se podílel vedoucí pražského oddělení vražd Josef Mareš. Seriál tedy vychází ze 

skutečných případů a situací, které sám v praxi prožil, což mu dodává na autenticitě a 

diváky pouští „pod pokličku“ vyšetřování nejznámějších zločinů, které ve většině případů 

zaregistrovali v médiích v době jejich spáchání. 

Popularitu Případů 1. oddělení dokládá i fakt, že se Česká televize rozhodla seriál 

po šesti letech obnovit a na jaře 2021 začala natáčet třetí sérii. Autorský tým podle 
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dostupných informací zůstává neměnný, scénáře se opět ujali Josef Mareš a Jan Malinda. 

Na postu režiséra se střídají Peter Bebjak a Michal Blaško. Kriminalisté by se i v třetí sérii 

měli zabývat skutečnými případy a stejný zůstává i princip zobrazování kriminalistické 

práce. Co se však změnilo, je doba, policisté se tak musí potýkat se sociálními sítěmi a 

elektronickou kriminalitou, což vyžaduje také nové postupy. Známý tým se navíc rozroste 

o dvě nové postavy vyšetřovatele a operativce, což vyvolá na pracovišti napětí. Podle slov 

režiséra Bebjaka by mělo jít o definitivně poslední sérii.257 Podobné vyjádření však tvůrci 

poskytli už po odvysílání druhé série, zůstává tedy otázkou, zda tentokrát dodrží své slovo 

nebo se otevře prostor pro další zkoumání seriálu. 

  

 

257 Jab: Případy 1. oddělení pokračují novými skutečnými zločiny. Přibydou kriminalisté a excelové tabulky. 

Ct24.ceskatelevize.cz. [online]. [cit. 2021-7-17]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3335232-

pripady-1-oddeleni-pokracuji-novymi-skutecnymi-zlociny-pribydou-kriminaliste-a. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3335232-pripady-1-oddeleni-pokracuji-novymi-skutecnymi-zlociny-pribydou-kriminaliste-a
https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3335232-pripady-1-oddeleni-pokracuji-novymi-skutecnymi-zlociny-pribydou-kriminaliste-a
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6 Summary 

Případy 1. oddělení and Malý pitaval z velkého města are series similar in type. 

Both of them take place in the environment of Prague´s criminal police and they are 

inspired by true stories. Apart from that, they describe the regular work and everyday 

routine of investigators, which consists of paperwork, bureaucracy, errands, and 

interrogations. This fact is often mentioned in reviews by critics and audiences. They 

appreciate it mainly by Případy 1. oddělení because other present crime series are full of 

action, car chases, and genius experts in labs. According to the media in the eighties Malý 

pitaval z velkého města popularize Veřejná bezpečnost. However, compared with 30 

případů majora Zemana the propaganda elements in Malý pitaval z velkého města are 

minimal. 

The series illustrate how the work of investigators changed during the years. 

Investigators in Případy 1. oddělení often rely on the results on dactyloscopy or analysis of 

biological traces. In Malý pitaval z velkého města they are in contact with experts only in 

one episode, when the head of the shop is killed and his body is found six months after. 

The basis of the work remains the same, it consists of research, errands, or tracking. The 

difference is in using vulgarism, Případy 1. oddělení are much more vulgar than Malý 

pitaval z velkého města. 

Viewers and journalists also recognize the similar characters in both series. Pekař 

and Plíšek are old school investigators who rely mainly on mental work, Pražák and 

Krejcárek are physically fit policemen, who are eager to find the truth, Anděl and Hamřík 

are lightheaded but competent and they are really strong in social relationships, the least 

experienced members of the team are Sršeň and Otradovec. However the chiefs are 

different, Kubát is strict but fair, Korejs is focused only on himself and argues with his 

colleagues a lot. The private life of characters is suppressed, their relatives only appear on 

special occasions to declare that the relatives are the „ordinary“ people too. 

Based on the audience reviews, I tried to answer the question of why the series 

Malý pitaval z velkého města still reaches a relatively high audience. An important role 

plays the nostalgia because viewers saw it for the first time in their youth or childhood and 

since then it has stuck in their memory and they formed a relationship with it. What also 
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helped is that the series is regularly repeated in the summer months and the viewers think 

of it as an integral part of the holiday program. They consider Pitaval funny from todayś 

point of view, but it has its qualities and truly depicts the work of a member of Veřejná 

bezpečnost from that time. 

In Případy 1. oddělení I tried to find out, why it is so exceptional in the current 

serial production. In addition to a realistic, according to some reviews a documentary, 

depiction of the work of criminal investigators, it is also a quality scenario. The series is 

based on real cases and situations, which adds to its authenticity. 

The popularity of Případy 1. oddělení is also evidenced by the fact that Česká 

televize decided to renew the series after six years and in the spring of 2021 began filming 

the third series. According to the available information, the author´s team remains 

unchanged, Josef Mareš and Jan Malinda took over the scenario again. Peter Bebjak and 

Michal Blaško will bet he directors. Criminalists will be dealing with real cases and the 

principle of depicting criminal work remains the same. What has changed, is the time. 

Police officers have to deal with social networks and cybercrime. There will be also two 

new characters (investigator and operatives). 
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jak u odborných kritiků, tak u laické veřejnosti. 

Tématem českých kriminálních seriálů se zabýval Jakub Korda z Univerzity Palackého. Ve své 

disertační práci se zaměřil na seriály vzniklé od roku 1989 do roku 2009. Práce rovněž zkoumala 

kriminální žánr jako předmět televizních studií a koncept kriminálního dramatu jako žánrové 

kategorie. 

Tereza Šindelářová z Fakulty sociálních Univerzity Karlovy se ve své diplomové práci věnovala 

vlivu zahraniční tvorby na produkci českých kriminálních seriálů, konkrétně na seriály Labyrint, 

Policie Modrava a Kriminálka Anděl. 

Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy 

(max. 1800 znaků):  

Předpokládaným cílem práce je analýza seriálů Malý pitaval z velkého města a Případy 1. 

oddělení. Zaměřím se především na výstavbu děje, zápletku, charakteristiku prostředí a postav, 

výběr zobrazovaných kriminálních činů a zobrazení práce kriminalistů. Dále je mým cílem zjistit, 

jak se československé a české kriminální seriály v průběhu let proměnily. Předmětem zkoumání 
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bude také, proč je seriál Malý pitaval z velkého města pravidelně reprízován a proč je u publika 

stále oblíben. Rovněž budu zkoumat výsadní postavení seriálu Případy 1. oddělení v současné 

produkci českých kriminálních seriálů. 

V další části se pak budu zabývat reflexí seriálů v médiích, a to v období jejich natáčení, vysílání 

a v případě seriálu Malý pitaval z velkého města také v době jeho reprízování po roce 2000. U 

obou seriálů se zaměřím i na divácké recenze na internetových serverech.  

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 

charakteristikou jejich obsahu): 

1. Úvod – definice tématu, metodika zpracování 

2. Teoretická část 

2.1. Televizní kriminální seriál jako žánr – v této kapitole se zaměřím na charakteristické a 

definiční prvky kriminálního žánru a přiblížím subžánry televizní kriminální fikce 

2.2. Československé kriminální seriály do roku 1989 – v této podkapitole představím 

československé seriály, které vznikly před rokem 1989, a zaměřím se především na 

seriály, které předcházely Malému pitavalu z velkého města 

2.3. Československé a české kriminální seriály po roce 1989 – tato podkapitola bude 

věnována kriminálním seriálům vzniklým po roce 1989 a především současné seriálové 

produkci 

 

3. Metodologická část – v této kapitole představím výzkumnou metodu, kterou využiji při 

analýze vybraných seriálů 

 

4. Analytická část 

4.1. Analýza seriálu Malý pitaval z velkého města 

4.1.1.1. Analýza 1. řady seriálu 

4.1.1.2. Analýza 2. řady seriálu 

4.2. Analýza seriálu Případy 1. oddělení 

4.2.1.1. Analýza 1. řady seriálu 

4.2.1.2. Analýza 2. řady seriálu 

4.3. Komparace seriálů Malý pitaval z velkého města a Případy 1. oddělení 

4.4. Reflexe seriálů v médiích a na internetu – v této kapitole se zaměřím na to, jak o obou 

seriálech referovala vybraná média a jak je hodnotili diváci na internetu  

4.4.1.1. Malý pitaval z velkého města 

4.4.1.2. Případy 1. oddělení 

 

5. Závěr  

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 

Malý pitaval z velkého města (1982 – 9 epizod, 1986 – 6 epizod) 

Případy 1. oddělení (2014 – 14 epizod, 2016 – 8 epizod) 

 

Tituly zkoumané u Malého pitavalu ve velkém městě (u obou sérií) 

• Deníky (období natáčení; dva týdny před uvedením prvního dílu a tři týdny po 

uvedení premiéry posledního dílu) 

• Rudé právo 

• Svobodné slovo 

• Mladá fronta 

• Časopisy (období natáčení; dva měsíce před uvedením prvního dílu a měsíc po 
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uvedení premiéry posledního dílu) 

• Tvorba 

• Československá televize 

 

• Média zkoumaná v období repríz Malého pitavalu ve velkém městě po roce 2000 (dva 

týdny před uvedením prvního dílu a tři týdny po uvedení posledního dílu) 

• Deníky – Mladá fronta DNES, Právo, Lidové noviny 

• Internetové servery – iDNES.cz, Novinky.cz, Lidovky.cz 

• Časopis – Týdeník Televize 

• Divácké recenze na internetových serverech 

 

Tituly zkoumané u Případů 1. oddělení (u obou sérií) 

• Deníky (období natáčení; dva týdny před uvedením prvního dílu a tři týdny po 

uvedení premiéry posledního dílu) 

• Mladá fronta DNES 

• Právo 

• Lidové noviny 

• Internetové servery (období natáčení; dva týdny před uvedením prvního dílu a tři 

týdny po uvedení premiéry posledního dílu) 

• iDNES.cz 

• Novinky.cz 

• Lidovky.cz 

• Časopis (období natáčení; dva měsíce před uvedením prvního dílu a měsíc po 

uvedení premiéry posledního dílu) 

• Týdeník Televize 

• Divácké recenze na internetových serverech 

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

Základní metodou zpracování materiálu bude kvalitativní obsahová analýza. Ve vybraném tisku 

budou vyhledávány texty související se seriály Malý pitaval z velkého města a Případy 1. 

oddělení, následně na ně bude tato metoda uplatněna. 

Při analýze seriálů se zaměřím především na výstavbu děje, prostředí a charakteristiku postav. Při 

komparaci vybraných seriálů pak využiji srovnávací analýzu. 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u 

všech titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

 

KORDA, Jakub. České televizní krimi série a jejich žánrové souvislosti (1989-2009). Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN ISBN978-80-244-3424-7. 

Studie je zaměřena na zmapování historie českého televizního kriminálního žánru, přesněji řečeno 

televizních sérií odvysílaných v období mezi lety 1989 a 2009. Metodologicky práce vychází z 

postupů žánrové analýzy a historického zkoumání televizní formy, opírá se tedy v zásadě o 

principy textuální analýzy. 

 

KRUML, Milan. Televize? Televize!. Praha: Česká televize, 2013. ISBN 978-80-7404-165-5. 

Kniha je věnována chronologickému vývoji Československé a České televize a představuje 

jednotlivé žánry v průběhu let. 
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MILLER, Toby, John TULLOCH a Glen CREEBER. The television genre book. London: 

British Film Institute, 2001. ISBN 08-517-0849-8. 

Kniha popisuje fikční i faktuální televizní žánry a představuje je jako klíčový prvek pro pochopení 

vizuální stránky televize a její produkce. Uvádí žánr do souvislosti se studiem televize, zabývá se 

specifickými televizními žánry a představuje případové studie vybraných seriálů. 

 

PRIESTMAN, Martin. The Cambridge companion to crime fiction. New York: Cambridge 

University Press, 2003. ISBN 05-210-0871-9. 

Publikace přistupuje k historickému rozboru kriminálního žánru napříč různými mediálními typy 

a reprezentuje dodnes zřejmě nejkomplexnější představení kriminálního žánru jako kategorie 

dlouhodobě populární v literatuře, filmu a televizi. 

 

ROSE, Brian Geoffrey a Robert S. ALLEY. TV genres: a handbook and reference guide. 

Westport, Conn.: Greenwood Press, 1985. ISBN 978-031-3237-249. 

Cílem knihy je popsat historii celkem devatenácti separátních žánrů fikční i faktuální televize. 

Kriminální fikci jsou věnovány dvě kapitoly, a to konkrétně policejnímu a detektivnímu dramatu.  

 

ŠTOLL, Martin. Television and totalitarianism in Czechoslovakia: from the first Democratic 

Republic to the fall of communism. New York: Bloomsbury Academic, 2019. ISBN 978-1-

5013-2475-8. 

Monografie zpracovává historii televizního vysílání v Československu, od úplných začátků mezi 

dvěma světovými válkami až do roku 1989, respektive do rozpadu Československa. 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských 

prací, které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či 

vysokých školách za posledních pět let) 

 

ŠINDELÁŘOVÁ, Tereza: Vliv zahraniční televizní tvorby na produkci českých kriminálních 

seriálů. Praha, 2018. 214 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních 

věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. 

 

SVOBODA, Radim. Postava vyšetřovatele v současném českém kriminálním filmu. Zlín, 2018. 

Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací. 

 

KOPECKÁ, Barbora. Seriál Černé zrcadlo jako významný počin britské televizní 

tvorby. Praha, 2019. 91 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta 

sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra Mediálních studií. 

 

Datum / Podpis studenta/ky 
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10 Přílohy 

Příloha č. 1: Malý pitaval z velkého města – ohlasy v médiích v 80. letech (tabulka) 

Datum Médium Titulek Autor 

24.11.1983 Svobodné slovo Bez názvu Šv 

26.11.1983 Rudé právo Kam za kulturou Nesg. 

30.11.1983 Tvorba V televizi Pb 

20.12.1983 Svobodné slovo Seriály v poločase Šv 

21.12.1983 Tvorba V televizi Dk 

9.1.1984 Československá televize Malý pitaval z velkého města Jš 

24.1.1984 Rudé právo Devět příběhů z velkého města Karel Šmrha 

24.1.1984 Svobodné slovo Nad Malým pitavalem Šv 

25.1.1984 Mladá fronta Malý velký Pitaval Ota 

28.1.1984 Rudé právo Ještě k Pitavalu Kl 

31.1.1984 Mladá fronta Horlivec na doživotí Nesg. 

12.8.1987 Rudé právo Vývoj detektivky není ukončen František Cinger 

18.8.1987 Svobodné slovo Detektivky po bakalářsku M. Spáčilová 

 

Příloha č. 2: Malý pitaval z velkého města – ohlasy v médiích v době repríz (tabulka) 

Datum Médium Titulek Autor  

21.6.2001 Lidové noviny Vraždy, dinosauři a Gojko Mitić Marcel Kabát  

12.7.2001 Lidové noviny Možná přijde i major Z.  bat,pan  

2.8.2001 Lidové noviny Od krotkých krimi k hrdinství policie  Marcel Kabát  

4.8.2001 Lidové noviny 
Vysílání ČT je doslova zaplaveno normalizačními 
slátaninami  Adam Drda 

 

5.8.2001 
Mladá fronta 
DNES Zkrocení zlé televize  Petr Žižka 

 

9.8.2001 Lidové noviny Oslavu esenbáků odmítám  Jarmila Veselá  

15.6.2002 
Mladá fronta 
DNES Léto převléká archiv za novinky 

Mirka 
Spáčilová 

 

9.7.2002 Právo Prima chce od ČT socialistické seriály  jp  

12.7.2002 Právo ČT 1 zvítězila nad Primou  jp  

28.7.2002 Lidové noviny Formule na vysílacích okruzích  Marcel Kabát  

3.8.2002 Právo Žena za pultem bude na Primě  jp  

19.9.2002 Lidové noviny Kdo všechno zase znovu zasahuje  Marcel Kabát  

20.9.2002 
Mladá fronta 
DNES Žena za pultem nám znovu nabídne lahůdky spa 

 

28.6.2007 
Mladá fronta 
DNES Televizní léto: Páťák, Horákovi a romantika  spa 

 

30.6.2007 Lidové noviny …Rajče bat  
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30.6.2007 
Týdeník 
Televize Velké město plné zločinců  zuz 

 

26.7.2007 Lidové noviny Pitaval, Gott a Holý stále lákají aus  

18.8.2011 Novinky.cz 
Program ČT 1 posílá divákům Těžký Pokondry a 
nového Donutila jp 

 

19.8.2011 Právo 
ČT 1 posílá k divákům Těžkej Pokondr a nového 
Donutila jp 

 

29.8.2011 
Mladá fronta 
DNES Po Gottovi skočí každá televize, tvrdí šéf ČT1 

Mirka 
Spáčilová 

 

29.8.2011 Lidovky.cz ČT1 uvede na podzim Souboj seriálů  Lidovky.cz, ČTK  

21.9.2011 
Mladá fronta 
DNES 

Pokondr, Výletníci, Pitaval... Stydím se za to, co 
vysíláme, napsal šéf ČT1  vik 

 

4.8.2012 
Mladá fronta 
DNES Pryč jsou časy Vacátka a Pitavalu Jan Šebelka 

 

9.6.2014 iDNES.cz 
GLOSA: Slušná krimi. Kdyby u Clony divák netápal, co 
vidí a co říkají 

Mirka 
Spáčilová 

 

14.6.2014 
Mladá fronta 
DNES Proč televize v létě spí  

Mirka 
Spáčilová 

 

30.7.2014 Lidové noviny Apolitický seriál?  
Jana 
Machalická 

 

9.6.2015 
Mladá fronta 
DNES 

Mušketýři, Chalupáři, Vinnetou, Četníci. Televize 
přepíná na léto 

Mirka 
Spáčilová 

 

9.6.2015 iDNES.cz 
Mušketýři, Chalupáři, Vinnetou, Četníci. Televize 
přepíná na léto  

Mirka 
Spáčilová 

 

16.6.2015 
Týdeník 
Televize Velké dietlovské REPETE  

Simona 
Votyová 

 

30.6.2015 Lidové noviny Aranžéři včera, dnes a zítra Marcel Kabát  

13.7.2015 Lidové noviny Česká retrotelevize  Martin Rychlík  

21.7.2015 
Týdeník 
Televize Největší hity letních večerů Jiří Karban 

 

4.8.2015 
Týdeník 
Televize Televizní hity 2015  Jiří Karban 

 

1.9.2015 
Týdeník 
Televize Hity letních večerů  Jiří Karban 

 

6.9.2015 
Týdeník 
Televize Srpnové večery: Ordinaci stíhá Rapl! Jiří Karban 

 

10.6.2016 iDNES.cz 
A je to tady zas. Televizní léto s Angelikou a s 
Hospodou  

Mirka 
Spáčilová 

 

21.6.2016 
Týdeník 
Televize Od romancí po olympiádu 

Regina 
Rothová 

 

27.6.2016 Lidové noviny Absurdní drama je tu doma  Ondřej Horák  

19.7.2016 
Týdeník 
Televize Dívejte se se mnou  

Jitka 
Kománková 

 

2.8.2016 
Týdeník 
Televize Kvíz: Malý pitaval z velkého města, (1982) nesg. 

 

16.8.2016 Lidové noviny K čemu jsou dobré reprízy  
Marta 
Švagrová 
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22.8.2016 iDNES.cz 
Televizní červenec vyhrály Pelíšky. Stačil jim necelý 
milion diváků  

Mirka 
Spáčilová 

 

12.6.2017 iDNES.cz 
U nás léto řídí Chalupáři z Hospody, za mořem sedmá 
řada Hry o trůny 

Mirka 
Spáčilová 

 

12.6.2017 
Mladá fronta 
DNES Léto s chalupáři v hospodě  

Mirka 
Spáčilová 

 

20.6.2017 
Mladá fronta 
DNES Popelka hlásí zimu, Chalupáři léto. Navěky? 

Mirka 
Spáčilová 

 

21.6.2017 iDNES.cz 
KOMENTÁŘ: Popelka hlásí televizní zimu, Chalupáři 
léto. Už navěky?  

Mirka 
Spáčilová 

 

25.7.2017 
Týdeník 
Televize Seriál Malý pitaval... skočil na třetí místo  nesg. 

 

1.8.2017 Právo Hlavní pozornost věnujeme původní tvorbě  Eva Vejdělková  

1.8.2017 Novinky.cz 
Programový ředitel České televize Milan Fridrich: 
Hlavní pozornost věnujeme původní tvorbě Eva Vejdělková 

 

8.8.2017 
Týdeník 
Televize Pondělním magnetem bylo zpravodajství  nesg. 

 

13.6.2019 iDNES.cz 
Vinnetou, Hospoda, Chalupáři. Letní televize mají stále 
stejné zbraně  

Mirka 
Spáčilová 

 

16.7.2019 
Týdeník 
Televize Šumavské mordy dvakrát nad milionovou hranicí! nesg. 

 

23.7.2019 
Týdeník 
Televize Oslavenec „Modravu“ z trůnu nesesadil  nesg. 

 

30.7.2019 
Týdeník 
Televize Letní hity 

Jitka 
Kománková 

 

6.8.2019 
Týdeník 
Televize Ne, už nikdy nechci vstoupit!  

Daniela 
Prokopová 

 

 

Příloha č. 3: Případy 1. oddělení – 1. série (tabulka) 

Datum Médium Titulek Autor 

10.12.2013 iDNES.cz 
VIDEO: Žádná kovbojka, ale skutečné vraždy, slibují 
herci krimiseriálu 

Mirka 
Spáčilová 

10.12.2013 Novinky.cz 
Pravdu a nic než pravdu slibuje nový kriminální 
seriál ČT 

Stanislav 
Dvořák 

11.12.2013 
Mladá fronta 
DNES Krimi, která ctí pravdu 

Mirka 
Spáčilová 

30.12.2013 
Mladá fronta 
DNES Kina věří Angelice, konci Hobita a Svěrákově vtipu  Nesg. 

31.12.2013 iDNES.cz 
Rok 2014 ve filmu: Kina věří Angelice, konci Hobita a 
Svěrákově vtipu 

Mirka 
Spáčilová 

2.1.2014 
Týdeník 
Televize Příběh je více než poselství Nesg. 

3.1.2014 Novinky.cz Novinky má ČT, Nova Ordinaci a Doktory Eva Zajíčková 

3.1.2014 Lidovky.cz 
Nové seriály ČT: Kriminálka, soudničky i hotelová 
komedie Lidovky.cz 
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6.1.2014 MF DNES 
Bohudík, v Případech 1. oddělení i v Čtvrté hvězdě 
ctí seriály žánr 

Mirka 
Spáčilová 

6.1.2014 iDNES.cz 
RECENZE: V Případech 1. oddělení i v Čtvrté hvězdě 
se ctí žánr, bohudík  

Mirka 
Spáčilová 

7.1.2014 Novinky.cz RECENZE: Pondělky se zločinem, vraždy i podvůdky  Eva Zajíčková 

7.1.2014 Novinky.cz Premiéry seriálů na ČT přitáhly milióny diváků  Jp 

7.1.2014 Právo Pondělky se zločinem, vraždy i podvůdky  Eva Zajíčková 

8.1.2014 Právo Premiéry seriálů na ČT přitáhly milióny diváků Jp 

10.1.2014 Novinky.cz 
Režisér Případů 1. oddělení: Překvapilo mě, jak u 
výslechu řvou 

Stanislav 
Dvořák 

15.1.2014 MF DNES Byl čas na reálný seriál o policii 
Barbora 
Tachecí 

21.1.2014 
Týdeník 
Televize Vážně i s humorem 

Jitka 
Kománková 

27.1.2014 iDNES.cz 
VIDEO: Zabili Araba, Češku i jejich dítě. Pokračují 
Případy 1. oddělení Spa 

28.1.2014 Novinky.cz První oddělení versus Kriminálka Anděl  Eva Zajíčková 

29.1.2014 Právo První oddělení versus Kriminálka Anděl  Eva Zajíčková 

4.2.2014 
Týdeník 
Televize Vraždy jsem chtěl vyšetřovat už jako kluk 

Gabriela 
Kudelová 

17.3.2014 Lidové noviny Pomoc obětem? Jen „papírová“  Veronika Berná 

18.3.2014 
Týdeník 
Televize V dobré společnosti 

Gabriela 
Kudelová 

28.3.2014 iDNES.cz 
Přednášel kriminalista, jenž objasnil smrt Jana 
Masaryka i Karla Svobody  

Jaroslav 
Hubený 

29.3.2014 
Mladá fronta 
DNES Kráva, vůl, hajzl, tydýt. Co ještě vadí v televizi 

Mirka 
Spáčilová 

29.3.2014 
Mladá fronta 
DNES Velká doba umravňovací 

Mirka 
Spáčilová 

29.3.2014 iDNES.cz 
Kráva, vůl, hajzl, tydýt. Jaké další výrazy ještě vadí v 
televizi 

Mirka 
Spáčilová 

7.4.2014 iDNES.cz 
GLOSA: Prosím, točte dál Případy 1. oddělení, píší 
diváci. Počkají si? 

Mirka 
Spáčilová 

7.4.2014 Novinky.cz 
Scenárista Případů 1. oddělení Jan Malinda: Připsat 
pokračování? Neříkám ne Eva Zajíčková 

9.4.2014 Právo Případy 1. oddělení Zaj 

16.4.2014 
Mladá fronta 
DNES 

Případy 1. oddělení budily v Cannes zájem 
obchodníků  spa 

17.4.2014 iDNES.cz 
PRVNÍ DOJMY: Jiná krimi než Případy. Ale ani Clona 
nevypadá špatně  

Mirka 
Spáčilová 

24.4.2014 iDNES.cz 
Rozhodnuto, krimiseriál Případy 1. oddělení bude 
pokračovat  

Mirka 
Spáčilová 

25.4.2014 Novinky.cz Případy 1. oddělení budou pokračovat  
Stanislav 
Dvořák 

28.4.2014 
Mladá fronta 
DNES Případy jiného oddělení řeší Clona 

Mirka 
Spáčilová 
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28.4.2014 iDNES.cz 
RECENZE: Případy jiného oddělení řeší Clona, slibná 
generační krimi  

Mirka 
Spáčilová 

28.4.2014 Právo Úspěšné seriály na ČT se dočkají pokračování Jp 

 

Příloha č. 4: Případy 1. oddělení – 2. série (tabulka) 

Datum Médium Titulek Autor 

2.3.2015 
Mladá fronta 
DNES Vetchý se vrací do Případů 1. oddělení Mirka Spáčilová 

2.3.2015 iDNES.cz 
Ondřej Vetchý i Miroslav Vladyka se vrací do 
Případů 1. oddělení Mirka Spáčilová 

16.3.2015 Právo Anketa TýTý jen pro Českou televizi a Primu Jp 

17.3.2015 
Týdeník 
Televize Co právě dělají Nesg. 

17.3.2015 iDNES.cz 
Partička proti Všechnopárty. Z cen TýTý zbyl jen 
dvojboj Primy a ČT Spa 

18.3.2015 
Mladá fronta 
DNES 

Jakou cenu má cena TýTý, když se o ni ucházejí jen 
dvě televize Mirka Spáčilová 

24.3.2015 Právo Anketa Tý Tý jen pro Českou televizi a Primu Jp 

11.4.2015 iDNES.cz 
Kdo asi vyhraje TýTý? Poprvé se utkají Vinaři s 
Případy 1. oddělení Mirka Spáčilová 

11.4.2015 
Mladá fronta 
DNES Poprvé se utkají Vinaři s Případy 1. oddělení Mirka Spáčilová 

26.5.2015 
Týdeník 
Televize Obdivuje kriminalisty Nesg. 

11.8.2015 iDNES.cz 
V druhé řadě Případů 1. oddělení přibyl detektiv v 
podání Igora Chmely Spa 

29.12.2015 
Týdeník 
Televize Největší televizní očekávání Nesg. 

4.1.2016 
Mladá fronta 
DNES Případy 1. oddělení si dál drží styl Mirka Spáčilová 

4.1.2016 iDNES.cz 
RECENZE: Krimiseriál Případy 1. oddělení si i ve 
druhé řadě drží styl  Mirka Spáčilová 

4.1.2016 Právo Případy 1. oddělení se vracejí na obrazovku Eva Zajíčková 

4.1.2016 Novinky.cz Případy 1. oddělení se vracejí na obrazovku Eva Zajíčková 

12.1.2016 
Týdeník 
Televize 1. oddělení se vrací Simona Votyová 

19.1.2016 
Týdeník 
Televize Největší TV hity vašich večerů Jiří Karban 

22.1.2016 Lidové noviny Zlaté časy seriálu 
Hedvika 
Petželková 

1.2.2016 iDNES.cz 
PRVNÍ DOJMY: Krimi zprávy a Top Star mají děťátko, 
V.I.P. vraždy Mirka Spáčilová 

16.2.2016 
Týdeník 
Televize Dívejte se se mnou Jiří Karban 



111 

 

17.2.2016 Lidovky.cz 
Případy 1. oddělení. Kdo je kdo v pražské mordpartě 
a proč se kriminalistovi nelíbí Polívka?  

Alena 
Pecháčková 

18.2.2016 iDNES.cz 
Měl jsem strach vozit Vetchého a Polívku, říká 
Kavalír Meduna 

Milan 
Eisenhammer 

19.2.2016 Lidové noviny Alfa stařec Alena Plavcová 

19.2.2016 Lidovky.cz 
Alfa stařec Bolek Polívka si v Případech 1. oddělení 
zahrál Columba  Alena Plavcová 

22.2.2016 
Mladá fronta 
DNES 

„Na rozdíl od majora Kozáka jsem slávista,“ říká 
Kubiš Jiří Bárta 

22.2.2016 
Mladá fronta 
DNES 

Případy 1. oddělení se loučí, svým nástupcům roli 
ztížily Mirka Spáčilová 

22.2.2016 iDNES.cz 
Působivé Případy 1. oddělení se loučí, svým 
nástupcům roli ztížily  Mirka Spáčilová 

22.2.2016 iDNES.cz 
VIDEO: Tvůrci Případů 1. oddělení píší krimi pro 
Jiřího Stracha  Spa 

23.2.2016 
Týdeník 
Televize Když se vidím v televizi, cítím se divně Simona Votyová 

25.2.2016 iDNES.cz 
S Andělem bych na pivo klidně šel, říká Petr Stach o 
své roli kapitána Jana Fikotová 

25.2.2016 Novinky.cz Petr Stach: Vztahy mi nejdou Dana Braunová 

25.2.2016 Lidovky.cz 
Případy 1. oddělení končí. Užijte si detaily z první 
série, vzkázali tvůrci 

Martina 
Černotová 

26.2.2016 
Mladá fronta 
DNES Modré stíny kážou, ale předchozí sérii překonají  Mirka Spáčilová 

26.2.2016 iDNES.cz 
RECENZE: Krimisérie Modré stíny káže, ale Případ 
pro exorcistu překoná  Mirka Spáčilová 

1.3.2016 
Týdeník 
Televize Ať se dílo daří! Vašek Vašák 

8.3.2016 
Týdeník 
Televize Nejraději se díváte na české detektivky Jiří Karban 
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Příloha č. 5: Malý pitaval z velkého města – úvodní znělka (obrázek) 

 

 

Příloha č. 6: Případy 1. oddělení – úvodní znělka (obrázek) 
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Příloha č. 7: Případy 1. oddělení – informace o dni vyšetřování (obrázek) 
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Příloha č. 8: Malý pitaval z velkého města – recenze v Rudém právu z 24. 1. 1984 

(obrázek) 
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Příloha č. 9: Případy 1. oddělení – recenze v Mladé frontě DNES z 6. 1. 2014 (obrázek) 

 


