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Abstrakt 

Diplomová práce s názvem „Známé kriminální kauzy v českém filmu: od reality 

a novinových/televizních zpráv k filmovému zpracování, až po filmové recenze. Causa 

Sametoví vrazi“ pojednává o nechvalně proslulém případu tzv. orlických vražd 

z počátku 90. let 20. století, které byly vyšetřovány do roku 1997, kdy byl po čtyřletém 

pátrání vynesen rozsudek nad pěti pachateli, kteří zištně zavraždili celkem pět osob. 

Kauza byla pojmenována podle Orlické přehrady, v níž byly v roce 1995 nalezeny tři 

z obětí – dvě zatavené v sudu a jedna zabalená do pletiva. V roce 2005 měl v kinech 

premiéru český hraný film režiséra Jiřího Svobody Sametoví vrazi inspirovaný právě 

touto kauzou. Práce se zaměřuje jak na tento film, konkrétně jeho dvoudílnou 

rozšířenou televizní verzi, který je porovnán s realitou, tak na recenze zveřejněné 

v českém tisku i odborných periodikách po premiéře snímku. Důraz je dále kladen na 

zpracování tématu v dobových tištěných denících a v televizním zpravodajství. 

Určujícím faktorem je přesnost informací a zkoumané období je vymezeno roky 1995-

1997. Cílem práce je uceleně prezentovat výsledky referování o této kriminální kauze, 

která je dosud považována za jednu z nejbrutálnějších v dějinách naší země.  

 

 

 

 



   

Abstract 

The master thesis called “Czech films based on well-known criminal cases: from 

reality, newspaper/TV news to feature film and film reviews. Causa Velvet killers“ deals 

with the notorious so-called Orlík Murders from the early 1990s. This case is considered 

as the biggest criminal case of the post-communist era in the Czech Republic. The 

group of five members killed five people, mainly for the money, between the years 1991 

and 1993. Three of their victims were found in the Orlík Dam – two corpses were sealed 

in metal barrels and one was hidden in a mesh. The murderers were sentenced in 1997 

after a four-year-long investigation. The movie called Velvet killers or The New Breed, 

which was directed by Jiří Svoboda, is based on these true events. This thesis focuses on 

the TV version of this motion picture and then also on the reviews published after the 

movie was released in 2005. This thesis mainly wants to reflect how the Czech media – 

specifically newspapers and television news – informed about this criminal case in 

analysed years from 1995 to 1997. The determining factor is the accuracy of the 

information. The aim of the work is to summarize the results of reporting on this case, 

which is still considered as one of the most brutal in the history of our country.  
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ÚVOD 

Tématem této diplomové práce jsou zejména tzv. orlické vraždy. Tak bývají 

nazývány násilné trestné činy z let 1991 až 1993, jejichž oběti byly nalezeny převážně 

v sudech na dně přehrady Orlík pod Žďákovským mostem. Tato přehradní nádrž se 

nachází na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje a později se stala místem činu 

ještě několikrát – dá se tedy říci, že tyto vraždy inspirovaly i další pachatele.  

Medializace tohoto konkrétního kriminálního případu, při němž bylo zavražděno 

pět osob, zejména ze zištných důvodů, vyvrcholila již před jedenácti lety – v roce 2005, 

kdy byl 27. ledna do českých kin uveden snímek režiséra Jiřího Svobody Sametoví 

vrazi, který byl inspirován právě těmito vraždami a o nějž se tato práce též opírá.  

Vraždy bývají námětem mnoha hraných filmů i častým tématem vyskytujícím se 

ve zpravodajství. Hraný film však nemůže nikdy přesně zachytit realitu tak, jak se 

skutečně stala, jelikož hraný film je pouhým obrazem reality. Ovšem může být její 

poměrně věrnou rekonstrukcí. Snímek Sametoví vrazi údajně ze skutečných událostí 

vychází jen volně, přesto režisér Svoboda mnohá fakta zachoval, a dá se dokonce říci, 

že jde o autentickou adaptaci reality, s čímž souhlasí i mnozí recenzenti filmu (kritiky 

a recenze tato práce připomíná v páté kapitole). Přesto je samozřejmě tato (nyní již 

historická) událost transponována do podoby příběhu takovým způsobem, aby byl 

divácky atraktivní.  

„Film a literatura nemají říkat žádné myšlenky, to je hloupost. Člověk s touto 

ambicí má psát do novin nebo být filosofem. Do biografu se chodí kvůli vzbuzení emocí. 

Pokud je nevyvoláte, je film zbytečný. Budu uspokojen, když lidé budou z mého filmu 

dojatí,“1 řekl režisér Svoboda v rozhovoru pro časopis Reflex ještě před premiérou 

Sametových vrahů. To se jeví jako stěžejní zásada jeho díla – nikoliv myšlenky, nýbrž 

výsledné emoce publika utvářejí dobrý film. Jedním ze zdrojů této práce je také 

rozhovor s Jiřím Svobodou, s nímž jsem hovořila nejen o tomto tématu. 

V teoretické části se soustředím mimo jiné na filmovou dramaturgii, zejména na 

to, jak vzniká scénář pro dramatický příběh, jak se z reality stává fikce. V první kapitole 

tedy čerpám z odborných knih filmových teoretiků, kteří radí, jak psát scénář, jak 

vybudovat příběh apod. Poté v druhé kapitole připomínám i jiné filmy, které vznikly 

jako adaptace reality – především další kriminální kauzy. Z českých snímků můžeme 

                                                 
1 PEČINKA, Bohumil. Znám sametové vrahy. Reflex. 17. 6. 2004, roč. 15, č. 25, s. 42. 
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jmenovat např. Bolero (2004, režie F. A. Brabec), Kajínek (2010, režie Petr Jákl ml.), 

Příběh kmotra (2013, režie Petr Nikolaev) ad. Popularita podobných krimi adaptací je 

patrná i v poslední době. Letos měl premiéru např. dvoudílný televizní film Zločin 

v Polné (2016, režie Viktor Polesný) inspirovaný vraždou Anežky Hrůzové, za niž byl 

na začátku minulého století odsouzen Leopold Hilsner, ovšem skutečný vrah nebyl 

nikdy nalezen. V březnu pak šel do kin snímek Já, Olga Hepnarová (2016, režie Tomáš 

Weinreb a Petr Kazda), který vypráví o stejnojmenné vražedkyni, jež v roce 1973 zabila 

osm lidí, za což byla posléze odsouzena k trestu smrti. Značnou diváckou pozornost 

zaznamenal i seriál České televize Případy 1. oddělení (1. série 2014, 2. série 2016, 

režie Dan Wlodarczyk a Peter Bebjak), který představuje mimo jiné i mediálně známé 

případy, jež vyšetřovala kriminální policie v posledních letech.  

V druhé kapitole kauzu orlických vražd představuji podrobněji – tedy jednotlivé 

pachatele i oběti, popisuji průběh vyšetřování až po soudní proces a nakonec 

připomínám další osudy vrahů. Jedním z hlavních zdrojů této kapitoly je kniha sepsaná 

po vynesení rozsudku nad vrahy, kterou v roce 1998 vydal vrchní vyšetřovatel tohoto 

případu Josef Doucha společně s Alešem Přivodou a nazvali ji Akce Přehrada: „Orlické 

vraždy“ očima vyšetřovatele. Vzpomínky kriminálního rady Douchy.  

Např. Hayden White, historik aplikující přístup narativní historie, tvrdí, že 

jakékoliv zpracování historické události používá literárně-fikční techniky.2 Může tedy 

zpravodajství poskytnout ucelený obraz kriminální kauzy zcela objektivně? I tím se 

zabývám v praktické části této práce. Dalším z cílů je totiž vyzkoumat, jak o vraždách 

informovala česká média, tedy jak média reprezentovala tuto kauzu, zejména jak byla 

přesná v podávání informací. Stěžejními prameny jsou české tištěné deníky, ale také 

televizní zpravodajské pořady. Z celostátních deníků jsem vybrala Mladou frontu DNES 

a Rudé právo, později přejmenované na Právo, z televizního zpravodajství 

především pořad Události vysílaný na kanálu ČT1.  

Pro shrnutí: základní výzkumné otázky tedy jsou:  

1. jak o kauze hovoří literatura, 

                                                 
2 WHITE, Hayden. Modernistická událost. Iluminace. 1999, roč. 11, č. 4, s. 6.  

„Kromě toho je historická událost, tradičně chápaná jako událost, která byla nejen pozorovatelná, ale 

i pozorovaná, samozřejmě událostí, která již není pozorovatelná a nemůže tedy sloužit jako předmět 

poznání tak jistě, jako je tomu u současné události. Proto je zcela seriózní uchýlit se k časem prověřené 

tradici zpodobňování takových mimořádných událostí, jakou bylo zavraždění třicátého pátého presidenta 

Spojených států, formou příběhu a pokusit se je objasnit vyprávěním (fabulací) – jak to udělal Oliver 

Stone v JFK.“ (Ibid., s. 10.)  
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2. jak o kauze informovala česká tištěná a audiovizuální média v období od roku 

1995 do roku 1997 (tj. v letech odhalení prvního těla oběti, následného 

vyšetřování a nakonec odsouzení vrahů), 

3. jak kauzu pojali filmoví tvůrci ve snímku Sametoví vrazi – zejm. co využil 

režisér, scénárista a autor námětu Jiří Svoboda při modifikaci konkrétních faktů 

ve filmový příběh, 

4. jak média (resp. recenzenti) hodnotila právě toto filmové pojetí.  

Na tyto otázky se snažím odpovědět prostřednictvím analýzy za využití 

triangulace výzkumných metod v jednotlivých kapitolách této práce. „Triangulace 

spočívá ve využití kombinace více postupů sběru a analýzy dat, což slouží především 

k redukci nedostatků určité výzkumné metody.“3 Jako typ výzkumu jsem zvolila 

primárně kvalitativní šetření, „jehož cílem je porozumění zkoumanému případu a jeho 

individuálnímu průběhu a specifikům. Často dlouhodobé studie zpravidla vycházejí 

z detailního popisu případu a výzkumník přitom využívá co nejširšího spektra 

dostupných údajů a může kombinovat i různé výzkumné metody a typy dat, aby jeho 

poznatky byly komplexní. Vzhledem k tomu, že vypovídá pouze o jednom případu, 

neumožňuje širší zobecňování poznatků, ale poskytuje podklady pro jejich 

srovnávání.“4 

Jde tedy více méně o případovou studii s deskriptivními cíli, která se obecně 

zaměřuje na kompletní popis jevu.5 Zde konkrétně také obsahuje polostrukturovaný 

rozhovor s režisérem Jiřím Svobodou, jehož jsem se dotazovala zejména na metody, 

které využil při proměně reálií ve filmový příběh. Plné znění tohoto rozhovoru je 

součástí příloh, stejně tak i audio záznam přiložený na CD nosiči.  

Při postupném poznání zkoumaného problému (podle prostudované literatury 

a aktuálních výsledků analýzy a sběru dat) se práce částečně odchýlila od navrhovaných 

tezí. Jelikož je toto téma velmi široké a rozhodla jsem se ho zkoumat z mnoha 

perspektiv, tak nakonec věnuji pozornost mediálnímu obrazu ve dvou periodicích 

a v České televizi pouze v letech 1995-1997 a poté se zaměřuji především na film 

Sametoví vrazi. Struktura práce navržená v tezích – tzn. rozdělení do jednotlivých 

kapitol je však téměř zachováno. Kauza nebyla ještě nikdy zpracována takto 

                                                 
3 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkumy médií: nejužívanější metody a techniky. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2014, s. 78.  
4 Ibid., s. 52.  
5 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 

2008, s. 108. 
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komplexně, proto pro mě představuje především výzvu. Poté může být tato kvalifikační 

práce východiskem dalších výzkumů. 

Kauza tzv. orlických vražd, byť již není aktuální, je stále zajímavá, jelikož je 

dosud vnímána jako nejzávažnější v dějinách české kriminalistiky, zejména kvůli 

brutalitě, které se skupina zločinců při vraždách na svých obětech dopustila. Právě proto 

mě toto téma zaujalo. Chtěla jsem se především přesvědčit o tom, zda se skutečně dělo 

něco tak zrůdného, jako je ukázáno ve filmu Sametoví vrazi, jelikož jsem si tento případ 

z 90. let příliš nevybavovala. Nicméně významně ho připomenul právě Svoboda ve 

zmiňovaném filmu o deset let později. Poté se u nás jistě objevily další případy, 

podobně závažné nebo ještě horší, ale podle nich už se nenatočily tak autentické filmy. 

Proto jsem si vybrala zrovna tuto kauzu, poněvadž se mi líbí Svobodovo pojetí, v němž 

si všímá především psychologie postav, jejich motivací a vztahů. 
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1. FILMOVÁ DRAMATURGIE  

1.1 Co je příběh? 

S příběhy se setkáváme všichni v našem každodenním životě. Jsme zvyklí běžně 

si vzájemně něco vyprávět – např. jaký byl den, co jsme během něj zažili, s kým jsme se 

potkali apod. „Všechno je příběh, dokonce i Dějiny. Vše je vyprávěno jako série po sobě 

jdoucích dějů. Novinové zprávy, jakmile projdou osobou nějakého ,speakera‘, to jest 

interpreta, herce, jsou nutně dramatizovány.“6 Příběhy jsou odjakživa součástí našeho 

života – vyprávěli si je již naši prapředci před vznikem písma.7 „Většina našich 

rozhovorů bývá vyplněna vyprávěním příběhů: vzpomínáním na minulou událost nebo 

vyprávěním vtipu. Dokonce i články v novinách můžeme nazvat příběhy. (…) 

Neunikneme jim, ani když jdeme spát, protože i sny často prožíváme jako vyprávění. 

Vyprávění je stěžejní pro naše porozumění světu.“8 Při vyprávění přirozeně záleží na 

našich vlastních zkušenostech, ale je nutné si také uvědomit, že bez posluchače, resp. 

čtenáře či diváka je naše vyprávění bezcenné.9 

V každém epickém díle, jehož základem je děj, nalezneme základní fáze 

vyprávění, které popsal již Aristotelés v díle Poetika, v němž rozdělil tragédii na tři 

části: začátek, střed a konec, a zdůraznil, „že tragédie je zobrazením ukončeného 

a uceleného děje, který má určitý rozsah. Jsou totiž i takové celky, které žádnou velikost 

nemají. Celek je to, co má začátek, střed a konec. Začátek je to, co samo nenásleduje 

nutně po něčem jiném, ale po čem přirozeně následuje nebo se děje něco jiného; konec 

je naopak to, co samo přirozeně – buď nutně, nebo zpravidla – následuje po něčem 

jiném, ale po čem už nenásleduje nic jiného; střed je to, co samo následuje po něčem 

jiném a po čem následuje něco dalšího. Dobře sestavené děje tedy nesmějí začínat 

odkudkoliv a končit kdekoli, nýbrž se musí řídit uvedenými zásadami.“10 Jean-Claude 

Carriére rozlišuje tři typy příběhů, nikoliv však podle žánrů, protože ty se dle něj mísí. 

Rozděluje je následovně:  

                                                 
6 CARRIÉRE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. 1. vyd. Praha: Národní filmový archiv, 1995, s. 186. 
7 NOVOTNÝ, David Jan. Budování příběhu aneb demiurgie versus dramaturgie. 1. vyd. Praha: 

Karolinum, 2007, s. 9.  
8 BORDWELL, David a Kristin THOMPSONOVÁ. Umění filmu: úvod do studia formy a stylu. 1. vyd. 

Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011, s. 111. 
9 NOVOTNÝ, op. cit., ref. 7, s. 11.  
10 ARISTOTELÉS. Poetika. 1. vyd. Praha: Oikoymenh. 2008, s. 63. 
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1. Příběh vyprávěný někým, kdo ho zná, lidem, kteří ho také znají 

(nejrozšířenější typ, u kterého záleží hlavně na způsobu vyprávění, tzn. na 

úhlu pohledu a hereckých výkonech, většinou nejde o žádné zvraty). 

2. Příběh vyprávěný někým, kdo ho zná, těm, kteří ho neznají (např. detektivní 

příběhy). 

3. Příběh vyprávěný někým, kdo ho nezná, těm, kteří ho také neznají (např. 

improvizace).11  

Carriére zdůrazňoval, že existuje rozdíl mezi filmovým a divadelním publikem, 

odlišnosti tudíž nacházíme i v dramaturgii. Dle něj se v divadle publikum účastní, musí 

mít představivost. Zároveň však říká, že u filmu emoce nejsou slabší, ale „zasahují nás 

jinak“.12 Mimo jiné také rozlišoval filmové a literární psaní – u románů je podle něj 

důležité tzv. zasednout a psát, kdežto psaní scénářů vyžaduje postupný rozvoj, úpravy, 

časový odstup (během životních zkušeností si to scénárista různě rozmýšlí apod.).13 

Toto tvrzení však kritizuje David J. Novotný: „…prolíná se víc, než se všeobecně tvrdí 

a rozhodně neplatí, že scénárista musí na rozdíl od spisovatele a dramatika disponovat 

tzv. filmovým viděním. (…) Tyto nesmyslné kategorické soudy považuji za mýtickou 

hloupost, neboť literatura vypráví příběhy, drama a film vyprávějí příběhy, samozřejmě 

každý po svém, ale přes tuto rozdílnost jde stále a pořád o příběhy.“14  

1.2 Jak se rodí příběh? 

„Z hlediska příběhu, ať jakoukoliv formou podaného, byl na počátku demiurg – 

ten, který postavy stvořil, vdechl jim život, vložil do úst slova, kdo vyprávěl jejich 

příběh. Z hlediska příběhu jsme tedy demiurgy všichni. Jen o tom mnozí z nás nevědí.“15 

Vyprávění příběhů je z hlediska demiurgie pojímáno jako řemeslo.  

Na počátku každého uměleckého díla musí být nápad, který vychází z prvotní 

inspirace.16 Poté přichází na řadu nejdůležitější část, kterou je tvorba postavy. Pokud 

není dostatečně dobře napsaná, charakterizovaná a zajímavá, ani sebelepší zápletka 

příběh nezachrání. „Postava je základem scénáře. Je to srdce, duše a nervový systém 

vašeho příběhu. Předtím než napíšete první slovo scénáře, musíte důkladně poznat svou 

                                                 
11 CARRIÉRE, op. cit., ref. 6, s. 19. 
12 Ibid., s. 19. 
13 Ibid., s. 67. 
14 NOVOTNÝ, op. cit., ref. 7, s. 6.  
15 Ibid., s. 9.  
16 Ibid., s. 19.  
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dramatickou postavu.“17 U postavy jsou důležité nejen vnější charakteristiky (jak 

vypadá, co má na sobě, jaká používá gesta apod.), ale i její užívaný slovník (např. 

nápadné nedostatky typu koktání nebo ráčkování, používání spisovného nebo 

nespisovného jazyka, vlivy cizích jazyků – dnes zejména anglicismů, profesní jazyk 

atd.).  

Rozlišují se tři základní sféry života postavy: profesní, osobní (zda je svobodná, 

má/nemá děti apod.) a soukromá (co postava dělá, když je sama). Oddělením těchto tří 

sfér získáváme výchozí bod, tj. kontext postavy, který poté můžeme vyplnit obsahem.18 

„Vnitřní život vaší postavy se odehrává od narození do okamžiku, kdy film začíná. Je to 

proces, jehož prostřednictvím se utváří její charakter. Vnější život postavy probíhá od 

začátku filmu do konce příběhu. Je to proces, který odkrývá její charakter.“19  

Novotný dále uvádí i jiné souvislosti, které je potřeba při budování postavy 

promyslet, a každý demiurg by je měl znát: rodinné (v jakých poměrech postava 

vyrůstala), společenské (vzdělání, sociální skupina…), historické (dějinná doba, 

minulost), politické, náboženské, zeměpisné (rodiště, bydliště, pracoviště), ekonomické, 

sexuální, zdravotní (vrozené choroby apod.), psychofyzické (IQ, povahové rysy…) 

a pohlaví.20  

Když máme vybudovanou postavu, je důležité stanovit si téma, což je „základní 

námět uměleckého díla, jasně formulovaný a uzavřený celek vystupující ve funkci 

základního myšlenkového materiálu.“21 Téma je buď hlavní, nebo vedlejší, a to je 

ovlivněno tématem hlavním, s nímž souvisí. Zjednodušeně řečeno je téma to, o čem 

příběh pojednává – „téma je zhuštěním věcného obsahu.“22 Filmovým námětem může 

být literární předloha, ale i reálná událost, jako je tomu v případě filmu Sametoví vrazi, 

o němž tato práce pojedná později.  

Nestačí však určit pouze jádro děje, tedy syžet, ale také si rozvrhnout fabuli. 

Syžet je konkrétní realizací fabule v časové následnosti, „je to způsob, jakým jsou 

uspořádány jednotlivé tematické složky filmového příběhu.“23 Fabule je „souhrn 

událostí, příběhů a činů postav vzájemně zřetězených příčinnou a časovou 

                                                 
17 FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scénář: základy scenáristiky. 1. vyd. Praha: Rybka Publishers, 2007, 

s. 35. 
18 Ibid., s. 45.  
19 Ibid., s. 36.  
20 NOVOTNÝ, op. cit., ref. 7, s. 13-15. 
21 Ibid., s. 21. 
22 Ibid.  
23 Ibid., s. 23. 
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souvislostí“.24 Při vyprávění příběhu je důležité dodržet jeho vyváženost a ohraničenost, 

neboť všechno někde začíná a někde končí. To, jak je dílo uspořádáno do 

organizovaného celku, označujeme jako kompozici.  

Pro zachycení příběhu do podoby románu, divadelní hry či filmu, jenž je určen 

čtenářům či publiku, je důležité znát základy dramaturgie, což „je nauka o stavbě 

a zákonitostech dramatického díla. (…) Ale ani znalost základů dramaturgie, ani 

znalost vypravěčského řemesla nejsou zárukou vzniku dobrého románu, filmového 

scénáře, potažmo filmu nebo televizní hry, chybí-li jeho demiurgovi to základní: nápad, 

idea.“25  

Každý příběh začíná nějakou zápletkou, která je konstruovaná na základě určité 

premisy. Jednou z nejklasičtějších zápletek je nedorozumění. Závěrečnou fázi 

dramatického děje pak představuje rozuzlení, tedy konec syžetu. „Mělo by být logické 

a pro diváka přijatelné.“26  

Základem každého dramatického příběhu je však konflikt. „Pro demiurga je 

důležité, aby dokázal odhalit jádro charakterů, aby konflikt, který mezi nimi vznikl, byl 

věrohodný a pochopitelný.“27 Divák se pak přikloní na něčí stranu, zpravidla hrdiny. 

Dříve či později konflikt vede k vyhrocené situaci. Rozlišujeme vnější a vnitřní (uvnitř 

postavy) dramatičnost, kterou doplňují vyhrocené dialogy. Při konfliktu je důležitý 

protiklad charakterů. Rozlišuje se protagonista (kladný hrdina) a antagonista (nositel 

opačných názorů). U některých postav to však nemusí být jednoznačné. Takové postavy 

jsou tzv. kolísavé. Často je u nich patrný např. svár mezi rozumem a citem.  

1.3 Základní části příběhu 

Od Aristotelova dělení dramatu na tři základní části: začátek, prostředek 

a konec, byla odvozena i známá klasifikace na pět aktů: expozice, kolize, krize, 

peripetie a katastrofa. Takto začali drama členit klasicisté v čele s Jeanem Racinem.28  

Expozice představuje „úvodní část literárního, dramatického nebo filmového 

díla, seznámení s hlavními postavami a jejich vztahy jakož i s prostředím, v němž se 

příběh odehrává. (…) Expozice uvede čtenáře nebo diváka do situace, seznámí jej 

s postavami a rovněž jej seznámí s hlavními dramatickými silami. Mohou to být síly jak 

                                                 
24 Ibid., s. 31. 
25 Ibid., s. 18-19.  
26 Ibid., s. 33. 
27 Ibid., s. 121. 
28 „Toto dělení je dodnes zcela mylně Aristotelovi přičítáno.“ (in: Ibid., s. 3.) 
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přírodní, tak síly ovládající postavy, jako je vášeň, nenávist, nezkrotná touha po moci, 

penězích, ženě či muži a tak dál.“29 V této části je čtenáři/divákovi nastíněn žánr 

a základní autorský záměr. „Zatímco v novele nebo románu může být expozice dosti 

dlouhá, (…) expozice díla dramatického nebo filmově dramatického by měla být co 

nejstručnější, jasná a srozumitelná a nadto natolik zajímavá, aby vtáhla diváka do děje, 

aby jej zaujala natolik, že bude ochoten náš příběh a naše postavy sledovat.“30 Obecně 

se tedy doporučuje expozici věnovat max. 25 % času z celkové délky filmu. Film na 

rozdíl od literárního díla disponuje třemi způsoby, jak vtáhnout diváka do děje: opticky, 

zvukově a dějově. Oproti tomu v románu má autor možnost zaujmout pouze slovy.  

Kolize často následuje po expozici, ale někdy se s ní také prolíná. V kolizi 

dochází k základní dramatické situaci, kdy se děj začíná zauzlovat. Každý 

z představených protagonistů by se k ní měl nějak postavit, začít nějak reagovat na 

vyvstalý problém a podle toho se chovat. Kolize by měla být vytvořena tak, aby byl 

divák zvědavý na její rozuzlení a měl chuť sledovat další část, kterou je krize. „V krizi 

děj příběhu kulminuje, projeví se naplno to, co divák tušil a co podvědomě očekával ať 

už v kladném či záporném smyslu.“31 Během krize se představené postavy dostávají do 

střetu kvůli podmínkám, které nastaly během kolize, a divák pozoruje, jak se s tím 

vypořádají.  

Podobně jako kolize je vystavěna další část dramatického příběhu – peripetie, 

která má ovšem rychlejší spád. Jedná se o překvapivý zvrat v ději a „může se vyskytnout 

prakticky kdykoliv. (…) Peripetie je to, o čem je nutno se zmínit dřív, než bude pozdě. 

Drama spěje ke svému konci, ale najednou se cosi stane. Právě peripetie je oním 

momentem zvratu…, který může zdánlivě vytáhnout hrdinu z bryndy, který může blížící 

se tragédii zabránit.“32 Před závěrečným rozuzlením dochází postava k poznání – tzv. 

anagnorisi, což je „přeměna neznalosti v poznání, a tím buď v přátelství nebo 

nepřátelství lidí, kteří jsou určeni ke štěstí nebo k neštěstí. (…) Jsou ovšem i jiné druhy 

anagnorise; vždyť k popsané přeměně může dojít i poznáním neživých a celkem 

nahodilých věcí, nebo poznáním toho, co kdo udělal, nebo neudělal“.33 Postava se tedy 

                                                 
29 Ibid., s. 34. 
30 Ibid., s. 35. 
31 Ibid., s. 39. 
32 Ibid., s. 40. 
33 ARISTOTELÉS, op. cit., ref. 10, s. 71. 

Aristotelés dokonce rozlišil několik druhů anagnórise: 1. poznání podle nějakého znamení (ta jsou buď 

vrozená nebo získaná), 2. poznání podle rozpomenutí, 3. založená na úsudku, 4. anagnórise, které jsou 

pouhým výmyslem básníka, 5. anagnórise, „která plyne z událostí samých, když po jejich 

pravděpodobném průběhu dojde k ohromujícímu odhalení…“ (in: Ibid., s. 83-85.) 
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dozvídá skutečnosti, které jí dosud nebyly známy. K poznání dochází např. tak, že 

„v domnělém nepříteli je poznán přítel a naopak, v neznámé osobě poznán příbuzný, ale 

je odhalen i podvod nebo tragický omyl.“34  

Vyústění děje se nazývá katastrofa, která logicky vyplývá z celého příběhu, 

z chování postav a jejich charakteru. Je to konečný dramatický střet, při němž je 

odhaleno vše, co divák nevěděl, nebo alespoň tušil. Měl by tedy správně dostat 

odpovědi na všechny otázky, které si během sledování položil. Tyto odpovědi nemusí 

být jednoznačné, jelikož každý si může určité momenty interpretovat individuálně. 

V některých filmech však také vidíme, že tvůrci s diváky schválně tzv. hrají 

neférovou hru a ani na základní otázky neposkytnou odpověď. Jde o snímky s tzv. 

otevřeným koncem, kde autoři filmu, zřejmě záměrně, nechávají prostor divákově 

fantazii. „Film v nás probudí očekávání toho, jak bude řetězec příčin a následků 

vyřešen, ale zmaří je tím, že odmítne nabídnout jasné vyústění. Slavným příkladem je 

poslední záběr filmu Nikdo mě nemá rád.35 V závěru filmu Michelangela Antonioniho 

Zatmění si zase dva milenci domluví schůzku, ale nevidíme, že by se sešli.“36 Divákova 

očekávání tedy nemusí být naplněna a reakce na film pak není jednoznačná.   

1.4 Postup při vypracování scénáře 

„Scénář je příběh vyprávěný prostřednictvím obrazů, za použití dialogů a popisu 

děje, a vsazený do kontextu dramatické stavby.“37 Syd Field určuje paradigma 

dramatické stavby třemi částmi: expozice, konfrontace a rozuzlení. Mezi těmito 

hlavními dějstvími se nachází dva body obratu, což můžou být jakékoliv události, 

příhody, které děj tzv. pootočí jiným směrem. Expozice je dle něj nejdůležitější částí 

scénáře, v níž jsou představeny hlavní postavy, dramatická premisa příběhu a okolnosti 

děje. Měla by mít asi třicet stránek, což by pak odpovídalo třiceti minutám filmu. Field 

tvrdí, že prvních deset minut příběhu stačí k tomu, abychom si uvědomili, zda se nám 

líbí, nebo ne. Po expozici následuje ve scénáři asi šedesát stran konfrontace, kde hlavní 

postava „naráží na jednu překážku za druhou“.38 Tyto překážky jí znemožňují 

                                                 
34 NOVOTNÝ, op. cit., ref. 7, s. 21. 
35 „Antoine Doinel, chlapec, který utekl z nápravného zařízení, běží podél moře. Kamera najíždí na jeho 

tvář a obraz se zastaví. Syžet neodhalí, jestli ho chytí a přivedou zpět, a nechá nás spekulovat o Antoinově 

budoucnosti.“ (in: BORDWELL, THOMPSONOVÁ, op. cit., ref. 8, s. 118.) 
36 Ibid., s. 126. 
37 FIELD, op. cit., ref. 17, s. 16. 
38 Ibid., s. 19. 
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uspokojit dramatickou potřebu, tedy její hlavní cíl. Rozřešení příběhu se pak vyskytuje 

v rozuzlení.  

Field rozlišuje dva způsoby psaní scénáře: buď je nejprve nápad, na který 

„napasujeme“ postavy, nebo je nejprve postava, „z níž se následně odvine dramatická 

potřeba, děj a příběh“.39 Nejdůležitější součástí scénáře je podle něj tzv. sekvence, 

která musí být zasazena do kontextu, v němž je pak konkrétní obsah. Je to „řada obrazů 

provázaných či vzájemně propojených jednou myšlenkou.“40 

Novotný radí začínajícím scénáristům, aby si nejprve vytvořili krátkou synopsi, 

tedy výtah. Synopse „je jednoduchý filmový přepis zamýšleného nebo adaptovaného 

(…) díla, vypracovaný tak, aby byl dokonale přehledný, aby podával informaci o tom, 

zda je vůbec vhodný k filmovému zpracování, má-li dost látky pro celovečerní film.“41 

Jsou zde představeny hlavní zápletky a postavy. Rozsah bývá deset až patnáct stran. 

Poté doporučuje rozvinout synopsi ve filmovou povídku, neboli treatment, kde je 

dramatický děj přesně vystavěný, charakter postav podrobněji vykreslen a obsaženy 

jsou již i dialogy. Rozsah je zpravidla padesát až šedesát stran. 

Kompletně zpracované dílo pak nabývá podoby literárního scénáře, který 

„podává celý děj, rozdělený na jednotlivé obrazy s popisem prostředí, osob i zvuků, se 

všemi dialogy v konečném znění, se všemi vedlejšími postavami.“42 Obvykle bývá 

dlouhý od devadesáti do sto stran.  

Podstatnou podobou díla je pak technický scénář, který obsahuje jednotlivé 

technicko-inscenační poznámky, které jsou důležité zejména pro kameramana, zvukaře 

a další tvůrce technické stránky filmu. „Udává počet záběrů, z nichž se budou skládat 

jednotlivé obrazy i celý film, jejich velikost a skladbu s vyčíslením předpokládané 

metráže. (…) Dále obsahuje požadavky na trikovou techniku, poznámky o užití hudby 

a dramatických zvuků, údaje, které dialogy budou snímány kontaktně a které jsou 

určeny k postsynchronu.“43  

Field radí začít scénář nejlépe tím, že si určíme, jak příběh skončí, co se stane 

s hlavní postavou, jaké bude rozuzlení atd. Říká, že je nemyslitelné nechat to jen tak 

plynout a doufat, že se to samo nějak vyřeší, rozuzlení totiž musí být promyšlené 

                                                 
39 Ibid., s. 53. 
40 Ibid., s. 108. 
41 NOVOTNÝ, op. cit., ref. 7, s. 43. 
42 Ibid., s. 44. 
43 Ibid.  



   

 

13 

  

a jednoznačné. Podle něj otevřené konce vyšly z módy již v 60. letech 20. století.44 

Každý obraz je pak ve scénáři složen ze dvou základních prvků, kterými jsou místo 

a čas, což je důležité vždy rozlišit i z praktických důvodů kvůli umístění kamery apod.  

Scénárista si může zvolit, jakým stylem scénář bude psát. Formální podoba 

může být tedy podle tzv. evropského, nebo amerického stylu. Při použití evropského 

stylu „je na levé straně popsáno vše, co je vidět – situace, prostředí, herec, na pravé 

pak co je slyšet – hudba, ruchy, dialogy.“45 Scénář psaný americkým stylem se zase 

vyznačuje tím, že je vše řazeno do jedné roviny – tedy popis prostředí, situace i dialogy.   

Novotný dále připomíná různé cesty, kterými se můžeme při psaní scénáře 

vydat: buď přes charakter, nebo přes kolizi (a posléze charakter, který z kolize vychází), 

příp. přes situaci (když ještě není známa kolize a její důsledky). Doporučuje si nejprve 

napsat životopisy postav a inspirovat se lidmi kolem nás. Aby divák postavu pochopil, 

musí demiurg odhalit jádro charakteru (to souvisí s určitou situací, v níž se objeví). 

Expozice postav je buď přímá (prostřednictvím mluvy postav) nebo nepřímá (v dialogu 

nebo obrazem – např. podle bytu postavy).  

Základními složkami textu v dramatické tvorbě jsou dialog a monolog. Novotný 

rozlišuje několik druhů dialogů: informativní (nezbytný k pochopení děje a dalších 

souvislostí), osvětlující (posouvá děj kupředu, odhaluje minulost), charakterizující 

(odhaluje charakter postav), stylizovaný, historický, odstředivý (rozhovor, který by měl 

mířit k jádru problému, ale nemíří k němu), dostředivý, paralelní, milostný ad.   

Oblíbenou režijní figurou je také tzv. zcizující efekt, kdy se filmová postava 

podívá do kamery a komentuje příběh.46 Dále se často objevuje tzv. dramatická zkratka, 

která se využívá v momentech, kdy pro diváka není podstatné, aby viděl postavu v dané 

situaci, jelikož to není důležité pro posun v příběhu.47 Každý autor si volí tempo 

a rytmus vyprávění, jak to vyhovuje jeho stylu. S tím pak souvisí i podkreslení hudbou. 

Podle Novotného je důležité pravidlo: „nikdy zbytečně nespěchat a nikdy zbytečně 

nezdržovat“.48 

 

 

                                                 
44 FIELD, op. cit., ref. 17, s. 76. 
45 ŠTROBLOVÁ, Soňa. Film a televize jako audiovizuální zprostředkování světa: filmová a televizní 

dramaturgie a programová skladba. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009, s. 130. 
46 Tento efekt využili např. tvůrci současného seriálu House of Cards/Dům z karet, kdy hlavní postava 

Frank Underwood v podání Kevina Spaceyho komentuje děj a dívá se při tom přímo do kamery – jakoby 

na diváky.  
47 Např. když postava někam cestuje letadlem a tam se nestane nic podstatného, stačí to pouze zmínit.  
48 NOVOTNÝ, op. cit., ref. 7, s. 138. 
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2. ZNÁMÉ KRIMINÁLNÍ KAUZY VE FILMU 

V návaznosti na předchozí kapitolu, která teoreticky pojednala o demiurgii 

a filmové dramaturgii, představím v této kapitole některé české a světové snímky či 

seriály, které se inspirovaly skutečnými případy z kriminalistiky.  

2.1 Filmy podle skutečných událostí 

Filmy inspirované skutečnými událostmi často zachycují velmi silné příběhy. To 

je logické, jinak by si jich tvůrce nevšímal a nevyužil by je pro svůj scénář jako námět. 

Úloha toho, kdo realitu adaptuje, však rozhodně není jednoduchá. Někdy se snímek od 

reality liší pouze v detailech, takže nabývá až dokumentárního rázu, někdy je film 

natočen opravdu jen na motivy skutečného příběhu. 

Typickým příkladem filmu podle skutečných událostí je životopisný film 

inspirovaný autobiografií reálné osoby současné nebo historické, jejíž životní příběh byl 

něčím zajímavý (což si však vybere sám scénárista). Tyto filmy však většinou 

nezachycují realitu přesně a spíše vyzdvihují některé rysy osobnosti, příp. pouze 

vybrané etapy jejího života. Příkladem může být snímek Čistá duše (2001, režie Ron 

Howard) inspirovaný životem nositele Nobelovy ceny za ekonomii Johna Forbese 

Nashe, nebo z posledních let oscarový film Teorie všeho (2014, režie James Marsh) 

o vědci Stephenu Hawkingovi. Tvůrci obou filmů soustředili pozornost primárně na 

soukromé vztahy, emoce a vnitřní prožitky, tedy psychickou stránku těchto osobností.  

V případě některých filmů je výsledkem snahy tvůrců zachytit reálnou událost 

velkofilm s mnohamilionovým rozpočtem, jakým byl např. Titanic (1997, režie James 

Cameron)49. Někdy naopak vznikne autentické drama s opravdu silným námětem – 

např. příběh zfilmovaný podle stejnojmenné literární předlohy Bez dcerky neodejdu 

(1991, režie Brian Gilbert). Filmaři od počátků kinematografie zpracovávají podle 

skutečnosti i válečné téma50 – např. Krvavá neděle (2002, režie Paul Greengrass). 

                                                 
49 Nicméně tato katastrofická událost byla v minulosti zfilmována hned několikrát – vzniklo nejméně šest 

snímků inspirovaných touto událostí, a to nepočítáme dokumentární filmy. Z hraných jmenujme např. 

Titanic (1927, režie Allan Dwan), Atlantic (1929, režie Ewald André Dupont), Titanic (1943, režie 

Werner Klingler a Herbert Selpin), Titanic (1953, režie Jean Negulesco), Zkáza Titaniku (1958, režie Roy 

Ward Baker), Vyzvednutí Titaniku (1980, režie Jerry Jameson) ad.  

(zdroj: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. © 2001-2016 [cit. 6. 4. 2016]. Dostupné z: 

<http://www.csfd.cz>)  
50 Viz např. snímek Zrození národa (1915, režie David Wark Griffith), který vypráví o období války Jihu 

proti Severu a o němž bývá hovořeno jako o prvním historickém eposu. 
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Každopádně ve většině případů jde o snímky vyznačující se napětím, typickou 

atmosférou a často i dobrodružností – např. Útěk do divočiny (2007, režie Sean Penn).  

Oblíbeným typem jsou také kriminální kauzy – tedy případy, které se skutečně 

staly a byly vyšetřovány, a při natáčení filmu je buď kauza vyřešena a je jasné, kdo 

trestné činy spáchal, nebo se po pachateli stále pátrá. Pak již záleží na scénáristovi 

a následně režisérovi, jak se s námětem popasují, jak ze skutečnosti vytvoří fikci, kde 

využijí vlastní licenci a kde se naopak budou striktně držet reality. V následující 

podkapitole pak podrobněji představím kauzu tzv. orlických vražd, které se tato práce 

týká především.  

Jak již bylo řečeno, základem scénáře pro hrané filmy natočené podle 

skutečnosti bývají často autobiografické romány. Snímky se tak stávají adaptací této 

literární předlohy. „Adaptace je definována jako schopnost (…) přizpůsobit něco tak, 

aby bylo dosaženo změny ve struktuře, funkci a formě, a tím byla usnadněna úprava.“51 

Field však varuje před příliš volnou interpretací historického scénáře původního díla, 

nicméně říká, že není nutné být naprosto věrný předloze, zejména co se týče 

popisovaných osobností. Říká, že scénárista se může inspirovat, ale ve výsledku může 

scénář napsat zcela podle svých představ. „Každá adaptace je původním scénářem.“52  

2.2 Kriminální kauzy ve světovém a českém filmu 

 Skutečné kriminální případy, které se stávají nejprve tzv. pastvou pro novináře, 

resp. média, se později nabízejí i filmovým tvůrcům jako námět na scénář. Takové 

snímky totiž bývají divácky velmi oblíbené, jelikož vyvolávají autentický pocit, že se 

skutečně odehrálo něco tak děsivého, co vidíme na plátně.  

Oblíbenost těchto námětů, jak se zdá, stále roste. Již v úvodu této práce jsem 

zmínila, že např. letos měl u nás premiéru televizní film Zločin v Polné a v kinech byl 

také uveden snímek Já, Olga Hepnarová. V obou se řeší vyšetřování vražd, za něž byli 

(domnělí) pachatelé odsouzeni k mnohaletému trestu odnětí svobody a u druhého 

jmenovaného případu rovnou k trestu smrti.  

                                                 
51 FIELD, op. cit., ref. 17, s. 223.  

Více z adaptačních studií viz např.:  

HUTCHEON, Linda. A Theory of Adaptation. 1. vyd. New York: Routledge, 2006. 232 s. ISBN 0-415-

96795-3.  

MCFARLANE, Brian. Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. 1. vyd. Oxford: 

Clarendon Press, 1996. 279 s. ISBN 9780198711506. 

LEITCH, Thomas. Film Adaptation and its Discontents. 1. vyd. Baltimore: Johns Hopkins University 

Press, 2007. 354 s. ISBN 978-0-8018-8565-5. 
52 FIELD, op. cit., ref. 17, s. 236. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/0415967953
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/0415967953
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V českém filmu se navíc objevuje i fenomén tzv. živých kauz. To jsou případy, 

které ještě nejsou uzavřené, pachatelé jsou stále na svobodě, nebo se je nepodařilo 

vypátrat apod. Do kin jde letos např. nový thriller Taxi 121 (2016, režie Dan Pánek) 

inspirovaný vraždami tří taxikářů, které byly spáchány v loňském roce. 

O psychologickém profilu tohoto sériového vraha policie však stále spekuluje, i když 

byl na podzim roku 2015 dopaden jeden podezřelý.53  

Odvysílána byla i druhá řada populárního televizního seriálu Případy 

1. oddělení. Zde Česká televize opět připomenula případy, které řešila pražská 

kriminální policie po roce 1989. Téměř celou druhou sérií se prolíná také jedno 

dlouhodobější vyšetřování případu z roku 2007, kdy byla pohřešována žena (skutečným 

jménem Marcela Sekáčová, podezřelý a později odsouzený byl Vladimír Mikuš), ale její 

tělo se dlouho nedařilo najít. Nakonec bylo nalezeno o rok a půl později v bedně 

v Orlické přehradě, stejně jako v případě kauzy orlických vražd. V posledním dílu této 

série lze také nalézt přímou referenci ke kauze, když postava majora Plíška ztvárněná 

Boleslavem Polívkou připomíná jednoho z pachatelů Ludvíka Černého, který své zbrani 

ráže 6,35 mm říkal familiárně „čudla“.  

Dalším hraným filmem inspirovaným reálnou kriminální kauzou je např. Bolero 

(2004, režie F. A. Brabec). Zde tvůrci převedli na filmové plátno případ z 80. let, kdy 

byla unesena, znásilněna a zavražděna mladá studentka Ludmila Cervanová, rozhodli se 

však umístit děj do současnosti. Tentýž námět byl využit také ve 

slovenském dokumentárním dramatu Kauza Cervanová (2013, režie Robert Kirchhoff). 

V tomto případě jde spíše o filmovou rekonstrukci, kde se řeší, zda byli pachatelé 

odsouzeni právem. Nepředstavuje tedy snahu objasnit případ, který nebyl nikdy 

uzavřen, ale jde více o univerzální obraz zločinu a trestu.  

Inspirací pro další hraný film byl příběh odsouzeného vraha Jiřího Kajínka – 

Kajínek (2010, režie Petr Jákl ml.). Tato rozporuplná osobnost se stala mediálně 

známou zejména po svém útěku z vězení Mírov. O jeho vině mnozí dosud pochybují.  

Nikoliv o vraždě, ale o trestném činu daňových či bankovních podvodů 

pojednává snímek Příběh kmotra (2013, režie Petr Nikolaev), jehož scénář vznikl podle 

bestselleru Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek“. Vypráví zde příběh o podnikateli 

                                                 
53 BŮNOVÁ, Michaela a Jiří PÁNEK. Dopadli jsme vraha tří pražských taxikářů, oznámila policie 

[online]. iDNES.cz, poslední aktualizace 4. 11. 2015 [cit. 2. 4. 2016] Dostupné z: 

<http://praha.idnes.cz/policie-dopadla-vraha-prazskych-taxikaru-f1o-/praha-

zpravy.aspx?c=A151104_134856_praha-zpravy_nub> 

http://praha.idnes.cz/policie-dopadla-vraha-prazskych-taxikaru-f1o-/praha-zpravy.aspx?c=A151104_134856_praha-zpravy_nub
http://praha.idnes.cz/policie-dopadla-vraha-prazskych-taxikaru-f1o-/praha-zpravy.aspx?c=A151104_134856_praha-zpravy_nub
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z podsvětí Františku Mrázkovi, který byl podezříván i z několika vražd na objednávku 

a který nakonec skončil sám jako oběť nájemného vraha.  

Obdobnou kauzu organizovaného zločinu zpracovává i film Gangster Ka (2015, 

režie Jan Pachl), jenž pojednává o podnikateli, jehož předobrazem je Radovan Krejčíř, 

kterému se při zatýkání podařilo uniknout a odletět na Seychely, později do JAR, kde 

byl zatčen, a letos odsouzen k 35 letům vězení.  

Známou kauzu ve světovém filmu představil režisér Arthur Penn ve snímku 

Bonnie a Clyde (1967). Inspiroval se skutečným případem slavné gangsterské dvojice, 

která páchala různé zločiny, především bankovní loupeže i drobnější krádeže, ale 

divákům jsou zde oba prezentováni spíše jako hrdinové přežívající sobě vlastním 

způsobem období hospodářské krize 30. let 20. století v USA.  

Dále také můžeme připomenout snímek Zodiac (2007, režie David Fincher) 

o masovém vrahovi, který si vybíral náhodné oběti v 60. a 70. letech v San Franciscu 

a policistům posílal šifrované dopisy. Nikdy však nebyl dopaden. Naopak díky 

celovečernímu dokumentárnímu filmu Tenká modrá čára (1988, režie Errol Moris) byl 

po dvanácti letech odhalen skutečný vrah. Film se snažil o co nejpřesnější rekonstrukci 

vraždy policisty, k níž došlo v roce 1976 v Dallasu. Právě díky detailům, které režisér 

při natáčení zjistil, mohl být po letech z vězení propuštěn odsouzený Randall Dale 

Adams. Režisér pomohl policistům vypátrat skutečného zločince, k němuž neprávem 

odsouzený Adams naneštěstí nasedl jako stopař.54 

2.3 Kauza orlických vražd 

Kauza tzv. orlických vražd, která je dosud vnímána jako jedna z nejzávažnějších 

v dějinách české kriminalistiky, je nechvalně proslulým případem násilné trestné 

činnosti z 90. let 20. století. „Odhalení orlického pohřebiště bylo určitým zlomem 

v dějinách české kriminality. Už v letech 1990-91 docházelo k prvním vraždám 

podnikatelů. Šlo zejména o tak zvané ,bílé koně‘, nastrčené osoby odebírající zboží pro 

neexistující firmy. Ti, kteří je najali, zboží obratem prodali, namastili si kapsy a ,bílý 

kůň‘ šel na jatka. Zaznamenali jsme ale také první vraždy nepohodlných konkurentů, 

spolupachatelů pojistných, daňových a celních podvodů, nežádoucích svědků…“55 

                                                 
54 PAŘÍZEK, Michal. Brutální sametové skutečnosti [online]. Nedělní svět, 30. 1. 2005, roč. 2, č. 5, s. 35 

[cit. 10. 5. 2016]. Dostupné z www: <http://www.ceskatelevize.cz/specialy/sametovivrazi/tisk65.php> 
55 SLUŠNÝ, Jaromír. Černá kniha českých bestiálních vrahů: nejslavnější kriminální případy dvacátého 

století. 1. vyd. Praha: Nakladatelství XYZ, 2006, s. 128. 
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Tato kapitola, která čerpá informace především z literatury faktu, podrobněji 

pojedná o detailech této kauzy – představí pachatele i jejich oběti, tedy jednotlivé 

vraždy, následné vyšetřování, dopadení a odsouzení vrahů, jejich další osudy, zmíní se 

také o vyšetřovatelích apod. 

Např. Jelínkova kniha „Kauza Orlík“ je ve vyprávění o osudech vrahů a jejich 

obětí hojně doplněna o spekulace, jak asi vrazi (zejména Kopáč coby hlavní „hrdina“) 

uvažovali, co si říkali, co se jim honilo hlavou apod. Již v úvodu přirovnává celou kauzu 

k podnikání, které se po Sametové revoluci začalo rozvíjet v celé zemi společně 

s demokracií a svobodou, jež však nejsou neomezené, jak se tehdy někteří domnívali. 

Členové „orlického gangu“ dle něj tvoří firmu, „jejímž produktem byla smrt člověka, 

firma, která prošla patrně všemi etapami, které jsou pro podnikání charakteristické“.56 

Autor užívá tuto metaforu napříč celou knihou – pojmenovává podle zmíněných etap 

podnikání i jednotlivé kapitoly: Podnikatelský záměr, První zakázka, Konjunktura, 

Změna sortimentu, Úpadek, Bankrot a Dražba. Na konci knihy je připojen i kompletní 

rozsudek nad všemi odsouzenými pachateli.  

Věrné zachycení událostí představuje kniha sepsaná vyšetřovatelem orlických 

vražd Josefem Douchou, který ji sepsal společně s novinářem Alešem Pivodou. Zde oba 

autoři záměrně zaměnili jména všech zúčastněných postav – pachatelů, jejich 

příbuzných, obětí, vyšetřovatelů ad. Zachovali však první písmena jména a příjmení, 

tudíž při obeznámenosti s případem lze snadno identifikovat, o kom zrovna hovoří. 

Např. Karel Kopáč je v knize pojmenován jako Kvido Kopecký, Ludvík Černý jako 

Lukáš Čermák atd. 

2.3.1 Pachatelé 

 Ústřední postavou tzv. orlických vrahů byl Karel Kopáč (narozený 3. 6. 1960). 

Pocházel z Rudné u Prahy a vyučil se frézařem. Měl dvě sestry – starší Evu, která byla 

nevlastní z prvního matčina manželství, a mladší Irenu, která byla v kauze také 

zapletena a nakonec též odsouzena. Kopáč hodně sportoval, často chodil do posiloven, 

kde se též poprvé setkal s podsvětím. Ještě před Sametovou revolucí se zde seznámil 

s veksláky a začal si přivydělávat jako jejich ochranka při prodeji bonů. V roce 1990 byl 

přijat do elitní policejní jednotky zvané Útvar rychlého nasazení v Praze. Dlouho však 

u tzv. „Urňáků“ nepůsobil, po čtvrt roce se rozhodl odejít zejména kvůli příliš nízkému 

platu. „Na druhé straně se tam naučil základům policejní taktiky a práce s výbušninami, 

                                                 
56 JELÍNEK, Jaroslav. Kauza Orlík. 1. vyd. Praha: TAMTAM, 1998, s. 10. 
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rozšířil si své znalosti bojových sportů a střelby. To vše se mu později hodilo.“57 Poté, 

co opustil URNU, živil se jako vyhazovač v nočních klubech a trenér bojových sportů. 

Ve Fitcentru Tyran v plaveckém areálu v Podolí se seznámil s bývalým vekslákem, 

podnikatelem Alešem Katovským, který vlastnil úklidovou firmu, „ale víc se věnoval 

ilegální směně peněz ve velkém, což mu v předrevolučních i v porevolučních letech 

slušně vynášelo.“58  

Kopáč vždy snil o životě v luxusu, což se mu začínalo díky ilegálním aktivitám 

plnit. Všichni ho znali nejen jako dobrého rváče, ale také člověka, který umí sehnat 

jakékoliv zboží, zejména zbraně a trhaviny. V tomto podnikání se mu velmi dařilo 

a mohl si dovolit žít rozmařilým životem. Jelínek vylíčil Kopáče jako samolibého 

a ješitného svalovce, který se rád rval, ale už mu nestačily pouhé barové rvačky, proto 

začal vymýšlet, jak rychle zbohatnout.59 Vraždy chápal jako způsob snadného získání 

peněz. 7. 1. 1994 ho však potkala automobilová nehoda, při níž ochrnul na půlku těla, 

a byl doživotně upoután na invalidní vozík. Jeho jediným snem tak od té doby bylo 

pouze uzdravení, touhy se upínaly k jedinému, a to k náročné operaci, která by mu měla 

vrátit schopnost pohybu.  

 Druhým členem orlického gangu byl tzv. „kat skupiny“ Ludvík Černý 

(narozený 25. 5. 1965), který všechny vraždy chladnokrevně provedl. Jeho modus 

operandi bylo zastřelení oběti svojí oblíbenou zbraní ráže 6,35 mm. Stejně jako Kopáč 

vyrůstal v normální neproblematické rodině, vyučil se zedníkem. Po revoluci se oženil 

s učitelkou mateřské školy, v roce 1991 se jim narodil syn. Kopáč s dalšími kumpány ho 

nazývali „Pacient“ kvůli jeho psychicky labilnímu jednání, a často Černému opakovali, 

že by měl být zavřený do psychiatrické léčebny.  

 Třetím z pětice byl Vladimír Kuna (narozený 21. 6. 1964), který se vyučil 

seřizovačem strojů a žil v Duchcově. Po rozvodu rodičů se s matkou přestěhovali do 

Rudné. Matka se pak vdala ještě třikrát, takže jeho rodinné zázemí nebylo zdaleka tak 

idylické jako u jeho kompliců. Později se přestěhovala do Mnichovic, kde si otevřela 

sadomasochistický salon a živila se jako domina. Tehdy se s ní syn přestal stýkat. Kuna 

se s Kopáčem znal už ze školy, vždy k němu vzhlížel, obdivoval jeho vypracovanou 

postavu a zřejmě ho bral i jako autoritu, kterou ve svém životě nikdy nepoznal. Později 

se pokusil spáchat sebevraždu – ve velké rychlosti najel autem do stromu, ale vyvázl 

                                                 
57 SLUŠNÝ, op. cit., ref. 55, s. 129. 
58 Ibid., s. 131. 
59 JELÍNEK, op. cit., ref. 56, s. 12. 
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pouze s vážnějším poraněním hlavy. Čtvrtý pachatel se jmenoval Petr Chodounský 

(narozený 1965) a pátou byla již zmiňovaná Kopáčova sestra Irena provdaná Meierová 

(narozená 1962).  

 Zbraně a munici celé skupině pachatelů dodával Martin Tylš z Útvaru rychlého 

nasazení, který byl roku 1996 odsouzen na dva a půl roku vězení za nedovolené 

ozbrojování, a překupník se zbraněmi z Jablonce nad Nisou Martin Porada. Ten dal 

Kopáčovi s Černým tip na vykradení domu manželů v Berlíně, kteří si údajně v trezoru 

uschovávali větší sumu peněz. Akce však skončila nezdarem – kvůli planému poplachu 

museli od plánu upustit, aniž by z domu stihli cokoliv odnést.  

2.3.2 Vraždy – oběti  

 Černý po nevydařené akci v Berlíně navrhl zavraždit a okrást podnikatele Aleše 

Katovského, kterého Kopáč poznal v podolské posilovně a který byl i jeho 

zaměstnavatelem, neboť mu Kopáč dělal ochranku. Nalákali podnikatele na nabídku 

koupě valut – italských lir v hodnotě osm set tisíc korun. 5. 4. 1991 odpoledne jeli 

všichni tři autem do Rudné u Prahy, kde se měl obchod uskutečnit. Katovský řídil, vedle 

něho seděl Kopáč a Černý vzadu. Katovský však Černému nevěřil, tak chtěl, aby před 

schůzkou z auta vystoupil dříve, ale „při přejíždění železničního přejezdu na pražském 

Zličíně jediným výstřelem do hlavy Katovského zavraždil.“60 Kopáč na Černého před 

výstřelem stihl udělat gesto, že si to rozmyslel, že nechce, aby ho zabíjel, ale za pár 

vteřin již bylo po všem.  

Tělo schovali do opuštěného lomu u Rudné, aby zatím vymysleli, jak se ho 

vhodně zbavit, Katovského auto později Černý odvezl do Německa, kde ho prodal. 

Druhý den se vrátili pro svoji oběť s vypůjčenou nákladní Avií, „mrtvolu vysvlékli, 

zabalili do pytlů, které tam našli, a omotali starým pletivem. V noci tělo odvezli 

k Orlické přehradě na Žďákovský most, jehož okolí Kopáč dobře znal, a shodili do vody. 

Katovského oblečení spálili v kotli a peníze si rozdělili rovným dílem“.61 Po Katovském 

zprvu nikdo nepátral, protože v den své smrti řekl, že zrovna odjíždí na služební cestu 

do Německa. Přesto se po něm v posilovně začali shánět, když se tam delší dobu 

neukázal. Vyptávali se právě Kopáče, kterého s ním v tamní pivnici viděli naposledy. 

Kopáč později ve vězení při rozhovoru s Vratislavem Horákem přiznal, že měl strach, 
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aby tělo ze dna samo nevyplavalo, a tak raději o víkendech jezdil kontrolovat místo, kde 

se oběti zbavili. Mrtvola v pletivu byla z Orlíku vylovena 28. 9. 1995, jako poslední.  

Kopáč začal peníze, které získali z vraždy, ihned investovat do vekslování a do 

obchodu se zbraněmi. „Při té příležitosti se v restauraci v areálu Národního divadla, 

kde jeho přítelkyně pracovala jako číšnice, seznámil s kosovským Albáncem Leorentem 

Lipovecim. Ten naoko pracoval jako číšník, ale ve skutečnosti obchodoval se 

zbraněmi.“62 Lipoveci od něj chtěl koupit zbraň, ale hledal něco levnějšího, než měl 

Kopáč běžně v nabídce. Kopáč se mu snažil neustále vysvětlovat, že má jen dražší 

zbraně, ale Lipoveci byl neodbytný a stále na něj dorážel a provokoval ho, až se Kopáč 

rozhodl zbavit se ho. „Ve skutečnosti měl na něj vztek, protože napadl jeho přítelkyni, 

a nechtěl to nechat bez odplaty.“63  

Kopáč se v té době začal v podolském fitcentru čím dál častěji vídat i se svým 

dávným známým Vladimírem Kunou, který Kopáče považoval za svého hrdinu, vzhlížel 

k němu a neustále si mu stěžoval na nedostatek peněz, když viděl, že Kopáč jich má víc 

než dost. Brzy tedy začali plánovat, že seženou další „rybu“, jak říkali potenciálním 

obětem, které měly skončit na dně Orlické přehrady, aby získali další peníze.  

Společně s Černým se všichni tři rozhodli, že Lipoveciho vylákají do jejich 

údajného skladu zbraní v Rudné. 9. 1. 1992 ho zavedli do Kunova sklepa, kde měli 

vlastní malé fitcentrum a v kufru připravené výbušniny. Lipoveci však byl podezřívavý, 

bál se léčky, a tak do sklepa vkročil s vystřelovacím nožem v ruce. Kopáč pobídl Kunu, 

aby otevřel kufr, aby se jejich zákazník přesvědčil, že tam jsou opravdu zbraně. Když 

do něj ale Lipoveci nahlédl, Černý ho střelil do hlavy. Všichni byli v šoku, že se vše 

odehrálo tak rychle, a Černý pro uklidnění situace začal kolem oběti skákat „jako 

kašpárek v loutkovém divadle a pronesl ,To jsem ale čtverák!‘“64  

Tentokrát měli naplánovaný jiný způsob likvidace těla. Kuna chtěl oběma 

komplicům dokázat, že si zaslouží jejich důvěru, a tak vymyslel novou metodu – 

mrtvolu vhodí do dvousetlitrového sudu a zasypou louhem. Kuna pak profesionálním 

svarem přivařil víko a oblečení spálil v kotli. Černý si opět vypůjčil Avii ze 

smíchovského Pragocaru, aby sud naložili a odvezli k Orlíku. Nedomysleli však, co 

hydroxid sodný přes noc napáchá v sudu – ten se tak zahřál, že nebylo možné držet jej 

holýma rukama, a zároveň z něj šel nesnesitelný zápach. Nakonec se jim stěží podařilo 

                                                 
62 Ibid., s. 134. 
63 Ibid.  
64 JELÍNEK, op. cit., ref. 56, s. 42.  
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doutnající sud odvézt k přehradě, kam ho opět shodili ze Žďákovského mostu. Lipoveci 

byl z hloubky desítek metrů vytažen jako první 14. 7. 1995. Mezitím louh tělo dokonale 

rozpustil, takže identifikace oběti byla velmi obtížná. Zisk z této vraždy byl pro trojici 

pouhých třicet tisíc korun. Část šla na zapůjčení Avie a za louh, zbytek si rozdělili 

Černý s Kunou. Kopáč si z kořisti nevzal nic, protože se ho chtěl především zbavit. 

Černý si pak ještě nechal Lipoveciho zlatý řetízek na krk, klíč od bytu a stvrzenky ze 

zlatnictví, kde měl opravené dva zlaté prsteny, které si také vyzvedl.  

Třetí vraždu plánovali zároveň s tou druhou. Obětí se tentokrát měla stát Kunova 

matka Anna Medková, majitelka erotického sadomasochistického salonu. Dle Kuny 

měl její dům hodnotu tři až čtyři miliony korun, takže by to pro ně byla výhodná kořist. 

Nápad na její zabití dostal přímo její syn, protože s ní nikdy neměl dobrý vztah. 

V listopadu 1991 Černého napadlo, že její dům vyhodí do vzduchu spolu s ní. 7. 2. 

1992, v den jejích třiapadesátých narozenin, jí tedy přišel dárek. „Do ozdobné krabice, 

kterou Kuna sám vybral, protože znal matčin vkus, nainstalovali tritol a semtex 

a připravili zařízení, které zaručilo účinný výbuch po otevření krabičky.“65 Tento asi 

kilový balíček Černý 5. 2. odeslal do Mnichovic z pošty v Praze. Medková vždy balíky 

otevírala již na poště, ale ten den pro něj zrovna poslala svého zákazníka, který jí ho 

přinesl domů. Než ho otevřela, měla z dárku radost, myslela si, že je právě od nějakého 

klienta. Následující výbuch byl masivní – vysklil okna, žena utrpěla četná popálení, 

zlomeniny, poranění mozku, obličeje atd. O pět dní později svým těžkým zraněním 

v nemocnici podlehla a jejího syna čekalo tučné dědictví, které bude rozděleno na tři 

části.  

Policie začala tento případ ihned vyšetřovat a média rozsáhle spekulovat. 

„Hledali se nespokojení zákazníci, závistiví sousedé, militantní ochránci morálky… Ani 

jedna z hypotéz se však nepotvrdila. Co se stalo v Mnichovicích, se policisté dozvěděli 

až v létě roku 1995, když celou skupinu zatkli.“66 Za poškozený dům Kuna s bratrem 

obdrželi téměř dva miliony korun. Kuna musel Kopáčovi a Černému dát třetinu, ale 

zatajil jim skutečnou částku, kterou s bratrem za dům dostali, tak dal každému jen dvě 

stě tisíc korun. To však Kopáč odhalil, takže mu Kuna musel zbytek doplatit. Když si 

o tutéž částku řekl i Černý, „Kuna ho výhružně pozval do svého sklepa, kde před 

nedávnem zavraždili Lipoveciho, a Černý přestal naléhat.“67  

                                                 
65 SLUŠNÝ, op cit., ref. 55, s. 137.  
66 Ibid.  
67 Ibid.  
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Nicméně Kopáč byl nespokojený, že polovinu dědictví za dům dostal i Kunův 

nevlastní bratr Petr Fryč, který k penězům přišel bez jakéhokoliv přičinění. Nejprve se 

tedy vloupal k němu do bytu, ale peníze nikde nenašel (Fryč si je na radu manželky 

chytře schoval do kapsy u pracovních montérek, kde Kopáče nenapadlo hledat). Později 

tedy vymyslel společně s Chodounským a Kunou nový plán, jak ho obelstít a peníze 

získat. Kuna bratrovi řekl o Němci, který by měl zájem koupit dolary z pozůstalosti po 

jejich matce za velmi výhodný kurz. Němce hrál právě Chodounský, kterého Fryč nikdy 

neviděl, a německy neuměl, takže to nemohl prohlédnout. Fryč přinesl dvacet tisíc 

dolarů, a aby mu bratr věřil, přihodil Kuna ke směně i svých pět tisíc dolarů. Svazek 

bankovek, které na Senovážném náměstí v autě s „Němcem“ vyměnili, však obsahoval 

pouze dvě tisícikoruny. „Zbytek – všechno bílé, bezcenné papírky, nastříhané přesně 

podle formátu bankovky.“68 Když to zjistili, Chodounský byl již pryč i s jejich dolary. 

Podvod šli tedy ohlásit na policii, ale bylo to marné. Tato léčka vynesla zúčastněným 

v přepočtu šest set tisíc korun. 

Čtvrtého zločinu se pachatelé dopustili na obchodníkovi se starožitnostmi 

Vlastimilu Hodrovi, bývalém příslušníkovi StB, tou dobou invalidním důchodci, který 

chtěl prodat zlaté pečetě v hodnotě tři sta tisíc německých marek. Černý plánoval, jak 

vše zařídí, ale Kopáčovi se do této nejisté akce nechtělo, tak se Černý rozhodl, že to 

tentokrát provede sám. 24. 3. 1992 Černý vyzvedl Hodra s pečetěmi, aby je jeli prodat 

do Bavorska. „U benzinové pumpy před Rudnou Černý vytáhl pistoli a výstřelem do 

hlavy Hodra usmrtil. Za bílého dne odvezl mrtvé tělo ke Kunovi, kde mrtvolu doslova 

nacpali do připraveného barelu. Hodr byl vysoký a statný muž, takže jeho tělo do sudu 

dostávali jen velice těžko.“69 Poučeni z minulého případu tentokrát nepoužili louh a do 

sudu nalili jenom vodu. Kopáč jim nakonec pouze pomohl sud odvézt k Orlíku a hodit 

do přehrady.  

Tento sud se našel jako druhý a bez louhu bylo tělo snáze identifikovatelné. 

Pečetě, na kterých byli vyobrazeni císaři Ferdinand II. a Ferdinand III., byly původně 

ukradeny z oblastního archivu v Jindřichově Hradci. Nikdo z účastníků vraždy však 

peníze nikdy neviděl, protože se Černý neustále vymlouval, že prodat pečetě je 

složitější, než čekal. Každý nakonec dostal „hodnotu odvozenou z pouhé hmotnosti 

                                                 
68 DOUCHA, Josef a Aleš PIVODA. Akce Přehrada: „Orlické vraždy“ očima vyšetřovatele. Praha: 

sdružení MAC, 1998, s. 92.  
69 SLUŠNÝ, op. cit., ref. 55, s. 137. 
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zlata“70, tzn. dvacet dva tisíc korun. Dosud se pečetě nikdy nenašly a nezjistilo se, co se 

s nimi vlastně stalo. 

Kopáč se rozhodl, že s Černým už spolupracovat nebude, snažil se mu vyhýbat 

a „považoval odvoz Hodrovy mrtvoly za svou poslední účast na trhu se smrtí.“71 Brzy 

nato začal podnikat s Kunou a Chodounským. S Kunou po domácku vyráběli tlumiče ke 

střelným zbraním, což jim dost vynášelo. S Chodounským si chtěli otevřít motorest na 

Českokrumlovsku a penzion na Praze 9, ze kterého chtěli udělat hotel nabízející 

zákazníkům erotické služby. V říjnu 1992 si tedy založili společnost PEKA. „Od banky 

žádali devítimilionový úvěr a banka vyžadovala na oplátku garanci. Kopáč proto 

požádal svou mladší sestru Irenu, která si s manželem Jaroslavem Meierem postavila 

v Rudné dům, aby mu svým domem za úvěr ručila.“72 Jeho sestra souhlasila, ale pod 

jedinou podmínkou: že ji bratr manžela zbaví. Meier pracoval jako asfaltér, často pil 

a s manželkou, která mu byla mnohdy nevěrná, se hodně hádali. Byl to sice prostý 

člověk, ale pro svoji rodinu, zejména pro syna, byl ochotný její zálety přehlížet.   

Kopáč s jejím návrhem souhlasil, ale vymyslel jiný způsob, jak dosáhnout svého. 

Řekl jí o nájemném vrahovi, kterému by měla zaplatit sto tisíc korun, jež jí na 

odstranění manžela půjčí. Kopáč však použil podobnou lest jako v případě Kunova 

bratra. Podal sestře zalepenou obálku, která byla místo peněz plná nastříhaných novin. 

„Pod jeho dozorem Irena obálku odevzdala tajemnému neznámému nájemnému 

vrahovi, kterého hrál jeho komplic. Jakmile ze sestry vylákal tímto způsobem ručení, 

o jejího muže se přestal starat.“73 

Než se však stihl domluvit s Irenou, přemlouval Kopáč zároveň i druhou sestru 

Evu, která by mohla ručit svým domem. Nabídl jí za to, že celou její rodinu zaměstná 

v nově vznikajícím podniku. „Bohužel se Černý o zakázce na vraždu Meiera dozvěděl 

předčasně a jako každý pracovitý a přičinlivý podnikatel neponechal stranou žádnou 

možnost na přivydělání peněz.“74 V noci 6. 7. 1993 Černý zazvonil u domu Meierových 

a několika ranami muže zastřelil. Policie v té době vraha ani při důkladném vyšetřování 

neodhalila. Meierová byla zrovna na dovolené, takže pouze strávila pár dní ve vazbě, 

ale nakonec ji pustili (a znovu zavřeli až o pár let později). Tři dny poté vybuchla 

                                                 
70 JELÍNEK, op. cit., ref. 56, s. 60. 
71 SLUŠNÝ, op. cit., ref. 55, s. 61. 
72 Ibid., s. 138. 
73 Ibid.  
74 JELÍNEK, op. cit., ref. 56, s. 73. 
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v tamní hospodě bomba, kterou sestrojil Kopáčův známý Abdul, aby tak odlákali 

pozornost od Meierové a celé kauzy kolem vraždy jejího manžela. 

Chodounský později přesvědčil Kopáče, aby též začali podnikat v oblasti drog, 

ale jeho nápad nakonec zkrachoval, když zjistil, že je neumí vyrobit. Jinak však měl 

Kopáč dojem, že jejich podnik stále vzkvétá. „Měl tehdy hrdý pocit, že je všechno 

připraveno k odstartování skvostné kariéry. Sedmnáctimiliónový úvěr, partnerství 

s čilým a nadaným podvodníkem a v záloze je připraven chladnokrevný zabiják, obratný 

pyrotechnik a zručný likvidátor mrtvol.“75 Velké plány mu však narušila již zmiňovaná 

autohavárie.  

 2.3.3 Vyšetřování 

Policie začala stopy gangu sledovat v roce 1992, kdy se v souvislosti 

s vyšetřováním „neobjasněné vraždy objevily první informace o existenci skupiny 

nájemných vrahů působících v české metropoli a ve středních Čechách. (…) Podle 

některých náznaků to byl právě Černý, kdo se v hospodě pochlubil, že ví, jak nežádoucí 

osobu zabít, a zejména jak se zbavit mrtvoly“.76 Z podsvětí brzy začala prosakovat 

informace, že „v okolí Prahy existuje skupina profesionálních zabijáků, kteří se 

zaměřují na podnikatele, zabíjejí je, jejich těla uloží do sudu a ten shodí do některé 

přehrady. Vzhledem k tomu, že pražská a středočeská policie evidovala několik 

pohřešovaných podnikatelů, byla tato informace pokládána za velice důvěryhodnou 

a bylo rozhodnuto tuto stopu prošetřit.“77 Vyšetřovatelům už tedy zbývalo „jenom“ 

najít hlavní důkazy, tedy těla obětí. Tím by se potvrdily domněnky zainteresovaných 

policistů.  

Ministerstvo vnitra ČR dalo dohromady policejní skupinu s názvem Přehrada, 

která se postupně rozrostla na šedesát vyšetřovatelů, specialistů z řad příslušníků 

Kriminální policie správy hlavního města Prahy, Středočeského a Severočeského kraje. 

Jedním z šéfů týmu byl tehdejší vrchní komisař pražské policejní správy JUDr. 

Miroslav Vávra. Asi nejvíce se o úspěšné vyřešení zasadili dva detektivové z pražské 

kriminálky Štoček a Havlovič.  

V roce 1994 se začalo pátrat nejprve na dně Slapské přehrady, ale postupně se 

objevily nové indicie, které vedly k Orlíku. Tehdy už také policie věděla, že si Černý 

půjčoval Avii v době zmizení podnikatelů, a zjistili např. i to, že Kopáč při výcviku 

                                                 
75 Ibid., s. 83. 
76 SLUŠNÝ, op. cit., ref. 55, s. 139-140. 
77 Ibid., s. 140-141. 
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v URNĚ absolvoval skoky na laně ze Žďákovského mostu. Na vyšetřovatele a hlavní 

zodpovědné osoby byl kladen výrazný tlak, jelikož zatím nic z dosud získaných 

informací nebylo podloženo důkazy. Nákladná pátrací akce stála asi dva miliony korun. 

10. 7. 1995 se začalo pátrat v Orlické přehradě. Jejím prohledáváním byli 

pověřeni potápěči z Báňské záchranné služby Ostrava. Začali hledat nejprve pod 

přehradní hrází. Když tam během prvního dne nic nenašli, přesunuli se pod Žďákovský 

most. První nález se tam podařilo objevit až čtvrtý den – 14. 7. byl z hloubky 

pětačtyřiceti metrů vyloven první sud. Ihned po otevření sudu, v němž se nacházelo tělo 

ve vysokém stupni rozkladu, se rozhodlo, že je nutné pachatele okamžitě zatknout, až 

pak hledat další těla. Následující průběh však značně zkomplikovala přítomnost médií. 

„Reportéři televizní stanice Nova díky svému informátorovi, který nebyl nikdy odhalen, 

věděli o policejní akci, která probíhala na dně Orlické přehrady, a již 15. 7. o ní přinesli 

zprávu, přestože na tyto informace bylo vyhlášeno embargo. Podle názoru policistů tím 

průběh celé pátrací akce narušili, což se plně prokázalo při zatýkání Karla Kopáče.“78 

Vyšetřování po vylovení sudu převzal ředitel Středočeského úřadu vyšetřování 

plukovník JUDr. Josef Doucha, s čímž souhlasila pražská i jihočeská policie. Po 

uzavření případu Doucha odešel od policie a dodnes se věnuje advokacii.79 

V červenci se také Kuna vydal na poslední návštěvu za Kopáčem, který mu řekl, 

že až si pro něj přijdou, zastřelí se. Kuna se ho tedy ptal, jestli pak veškerou vinu můžou 

tzv. hodit na něj, s čímž rezignovaný Kopáč souhlasil, akorát z toho chtěl vynechat 

sestru Irenu.  

Kuna, Černý i Meierová byli zadrženi již 17. 7. 1995. Černého zatkla kriminální 

policie cestou do práce na autobusové zastávce v Nových Butovicích, od začátku 

zapíral. Kuna neříkal nic, spoléhal na to, že Kopáč dodrží svůj slib. Každého odvezli do 

jiné věznice, aby se před výslechy nemohli jakkoliv domlouvat. Kunu umístili do 

Litoměřic, Černého na Ruzyni a Meierovou na Bory na Plzeňsku. 

Kopáč toho dne příjezd policie očekával v Rudné v domě sestry Ireny, kde od 

své nehody bydlel i s přítelkyní Ivetou, toho dne však byl v domě sám. Usadil se na 

strategickém místě, odkud viděl ven i na všechny dveře, a s pistolí v puse vyhrožoval 

sebevraždou. Téměř čtyři hodiny s ním pak vyjednával zejména plukovník Doucha. Ve 

vedlejší místnosti čekal na tu správnou příležitost člen zásahové jednotky ROZA. Kopáč 
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chtěl naposledy vidět svoji přítelkyni, slíbili mu to do deseti minut, ale věděli, že to 

nemohou dodržet, jelikož by se s ní nejspíš jen rozloučil a zastřelil by se. Snažili se tím 

alespoň získat čas. Mezitím ale volala jeho druhá sestra Eva, a jak sahal pro telefon, tak 

mu policista mohl vzít pistoli z ruky. Ovšem Kopáč ještě stihl vystřelit, čímž si poranil 

intimní partie, po zatčení ho tedy ihned dovezli na ošetřovnu ve vazební věznici na 

Pankráci, žádnou bolest však kvůli svému ochrnutí necítil. 

Poté na vyšetřovatele čekal nesnadný úkol, a to vyslechnout všechny případné 

svědky, kteří by mohli k případu cokoliv odhalit. Jako první předstoupil, zatím 

neobviněný, Petr Chodounský. Prohlašoval, že všechny tři zadržené zná, ale že s tím, co 

dělali, zásadně nesouhlasí a nemá s tím nic společného apod. Alespoň upozornil 

policisty na fakt, že o nějakých vraždách mluvil plavčík z Podolí, kterému se Kopáč 

údajně svěřoval. Jinak odmítal přiznat, že by věděl něco víc. Později si tedy zavolali 

i zmiňovaného plavčíka, který jim prozradil nové poznatky. Sám Černý se mu totiž 

chlubil všemi pěti vraždami, které měl na svědomí. Fakt, že případ Kunovy matky Anny 

Medkové s orlickými vraždami také souvisí, byl pro policii zcela nový. Chodounský byl 

v prosinci 1995 po získání dostatku důkazů také zadržen a později odvezen do vazební 

věznice v Hradci Králové.  

Nakonec se rozpovídala i Kopáčova sestra Irena. Krátce nato svojí výpovědí také 

významně přispěla partnerka zavražděného Vlastimila Hodra, která stále doufala, že 

žije. Po celou dobu s ní byl Černý v kontaktu. Odrazoval ji od toho, aby Hodrovo 

záhadné zmizení hlásila na policii, že prý nejspíše utekl za jinou ženou. Dokonce si od 

ní půjčil peníze a nakonec ji prosil, aby o něm příp. před policií nemluvila, protože má 

hodně starostí s nemocnou manželkou. To všechno dosvědčovalo, jak Černý působil na 

jiné lidi – každý mu věřil a pochyboval o tom, že by byl schopný spáchat jakýkoliv 

trestný čin. 

Mezi dalšími vyslechnutými byl také muž, který Černému poskytl louh a pomohl 

mu s převozem auta do Německa, o ničem jiném však netušil. Tři dny poté byl 

předvolán také Martin Tylš, „tehdy ještě policista z elitního útvaru rychlého nasazení, 

s nímž Kopecký (Kopáč) čile kšeftoval (…) – postupně mu prodával (a postupně taky 

zvyšoval ceny!) trinitrotoluen, semtex, tři samopaly vzor 61 Škorpion s náboji, dvě 

                                                                                                                                               
79 V březnu 2016 byl JUDr. Josef Doucha obviněn z úplatkářství v souvislosti se zkorumpovaným 

chomutovským soudcem Ivanem Novákem. Podle Jana Rumla, bývalého ministra vnitra, odešel od 

policie pro své styky s podsvětím, což je ovšem nedoloženo. 
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protitankové pěsti RPG 75 a tři ruční granáty.“80 V srpnu se k výpovědi dostala 

i Kopáčova druhá sestra Eva a také jeho zdrcená přítelkyně Iveta.  

Kopáč s vyšetřovateli zpočátku nemluvil, ale lži kompliců mu postupně 

rozvázaly ústa, a stal se tak nejdůležitějším svědkem událostí. S ostatními pachateli to 

bylo komplikovanější. „Trvalo sice dlouho, než začal vypovídat, ale nakonec sám 

pochopil nesmyslnost svého zapírání a postupně všechno vyklopil. Jeho příkladu 

následoval i Kuna, kdežto Černý – celkem pochopitelně – všechno popíral. Svůj postoj 

nezměnil ani během soudního líčení a nikdy se k ničemu nepřiznal.“81 Černý se při 

výsleších a následném procesu pouze naivně a přátelsky usmíval. „Za svou obrannou 

zbraň považoval svůj nevinný výraz, solidní vystupování a jakousi dobromyslnou 

vstřícnost.“82 Byl dokonce poslán na detektor lži, kterým celkem pochopitelně neprošel, 

přesto neustále zapíral. 

Kuna naopak od začátku ochotně mluvil, ale čím dál víc se zamotával do svých 

lží. Cítil se nevinný, jelikož on přece vlastníma rukama nikoho nezabil. Vymyslel si, že 

to celé zinscenoval Kopáč, který též přišel s nápadem zavraždit jeho matku kvůli 

penězům z dědictví. Tehdy se ho prý začal bát, a proto raději dobrovolně pomáhal při 

likvidaci Hodra a Lipoveciho.  

Během vyšetřování se policie dozvěděla ještě o dalším pokusu o vraždu. V létě 

roku 1992 měl Černý v plánu zavraždit policistu Jána Mató, který vlastnil byt 

v Kurzově ulici na Praze 5 a od kterého si chtěl původně koupit policejní odznak, ale 

pak si usmyslel, že jednodušší bude, když ho zastřelí a tím získá i jeho byt. V momentě, 

kdy se o to pokusil, se však zrovna v pistoli vzpříčil náboj, takže policista smrti unikl. 

Černý z toho pak akorát udělal legraci, ale policista později při výpovědi vylíčil, jak to 

skutečně bylo.  

Také se přišlo na to, že Černý spáchal minimálně ještě jednu vraždu sám, která 

byla v roce 1995 vyšetřována nejprve jako dílo celého Kopáčova gangu, až později 

samostatně. Černý se totiž spolčil s gangstery z bývalé Jugoslávie. 1. 6. 1993 ráno 

Černého přivedli před dům na Malém náměstí v Liberci, kde se nacházel kosovský 

Albánec Afri Kryeziu, zvaný Frenki. Když vyšel ven, Černý do něj vpálil devět kulek. 

Všichni pak odešli pěšky jako by nic a Frenki ještě toho dne v nemocnici zemřel. Za 

tuto vraždu měl Černý dostat dvě stě tisíc korun.  

                                                 
80 DOUCHA a PIVODA, op. cit., ref. 68, s. 156. 
81 SLUŠNÝ, op. cit., ref. 55, s. 142. 
82 JELÍNEK, op. cit., ref. 56, s. 113. 
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V srpnu 1995 též bylo zahájeno pátrání po Milanu Poradovi, který byl nakonec 

zatčen až 7. 11. v Praze. Mezitím se v médiích začaly objevovat nejrůznější spekulace. 

Identifikace Lipoveciho těla byla prakticky nemožná, proto „…nyní bylo jasné 

každému, kdo měl s případem ,orlických vražd‘ co do činění, že mají-li být pachatelé 

pohnáni před soud a tam spolehlivě usvědčeni, potápěčský průzkum musí pokračovat 

stůj co stůj!“83 V září 1995 tedy potápěči z Ostravy začali opět prohledávat dno Orlické 

přehrady.  Díky tomu, že Kopáč začal 30. 8. 1995, tedy po více jak měsíci od zadržení, 

sám od sebe vypovídat, našla se další těla velmi brzy. 21. 9. byl objeven sud s Hodrem 

a o týden později kosti a lebka Katovského zabalené v pletivu. „Aleš Katovský byl 

identifikován podle chrupu a antropologické expertízy. Totožnost Vlastimila Hodra 

prokázala kovová dlaha na jeho levé holenní kosti.“84 Policejní vyšetřování skončilo 

v červnu 1996 a následoval soudní proces. 

2.3.4 Soud 

3. 9. 1996 Krajské státní zastupitelství v Praze obžalovalo pět obviněných za 

pětinásobnou vraždu, pokus o vraždu, valutový podvod a nedovolené ozbrojování. Spis 

o 1800 stranách byl pak předán Krajskému soudu v Praze.  

Proces začal 3. 12. 1996. „Posledními dny naděje pro pochmurné hrdiny kauzy 

Orlík byly první dubnové týdny roku 1997. Také u soudu někteří svědkové lhali, jiní 

mluvili pravdu. Také tehdy někteří obžalovaní lhali a jiní mluvili pravdu. Závěrečné 

výslechy trvaly devět dní.“85 18. 4. 1997 soud vynesl rozsudky: „Kuna a Černý 

doživotní žalář, Kopáč 21 let, Chodounský 14 let, Meierová 12 let.“86 Obžalovaní se 

odvolali k soudu vyšší úrovně a mohli leda doufat, že proces bude ještě dlouho 

pokračovat, ale jelikož šlo o tak závažnou kauzu, nebyl prostor a čas na protahování. 

Konečný rozsudek zazněl o půl roku později a byl přečten během čtvrt hodiny. Celý 

proces byl tedy zcela uzavřen 7. 11. 1997 u Vrchního soudu v Praze. Definitivní verdikt 

se od původního příliš nelišil. Černému, Kopáčovi ani Chodounskému se tresty 

nezměnily, Kunovi byl trest významně snížen – dostal 25 let, Meierová nakonec díky 

polehčujícím okolnostem dostala nejmenší trest 10 let. Vynesením těchto rozsudků 

skončila kauza orlických vrahů, jejichž motivací byla zištnost, touha po penězích 

a životě v luxusu.  

                                                 
83 DOUCHA a PIVODA, op. cit., ref. 68, s. 168. 
84 JELÍNEK, op. cit., ref. 56, s. 119. 
85 Tamtéž, s. 130. 
86 SLUŠNÝ, op. cit., ref. 55, s. 144. 
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Šestinásobný vrah Ludvík Černý, který se dosud nikdy nepřiznal a všechna 

obvinění stále odmítá, měl při rozhodování o výši trestu vlastně štěstí, jelikož trest smrti 

byl u nás zrušen hned po revoluci v roce 1990. Tehdy společností vířily rozsáhlé 

spekulace o tom, že do demokratického systému to nepatří apod. Trest smrti tak byl 

nahrazen trestem doživotního vězení. „V magazínu Koktejl (duben 1997) vyšel unikátní 

rozhovor Josefa Klímy s Karlem Kopáčem. Na otázku týkající se trestu smrti odpověděl 

Kopáč, sám odsouzen na 21 let vězení za zorganizování pěti vražd, následující: ,Dával 

bych ho vrahům (trest smrti). Pochopte, my měli daleko víc zakázek. Půl milionu a fotka 

– a je to hotový. To, co jsme dělali, není nic zase až tak mimořádnýho. Je to novej styl 

života. Pokud tady nebude viset trest smrti jako velkej strašák, budou si muset 

podnikatelé na tenhle novej styl zvyknout.‘“87 

2.3.5 Další osudy vrahů 

 O Černém se později v roce 2000 psalo v novinách také v souvislosti s útěkem 

Jiřího Kajínka z vězeňské pevnosti Mírov. „U jeho manželky Marie Černé v Kurzově 

ulici na sídlišti Velká Ohrada se Kajínek skrýval a po jeho zatčení se ukázalo, že Černý 

byt užíval neoprávněně. (…) Černého sedmatřicetiletá manželka Marie a devítiletý syn 

museli nakonec byt opustit.“88 V sedmém patře téhož domu bydlela i Daniela 

Chodounská, manželka dalšího z obviněných v kauze Orlík, která se při zásahu Útvaru 

rychlého nasazení snažila přeřezat lana slaňujících se příslušníků.  

 Irena Meierová byla 10. 7. 2002 po pěti letech výkonu trestu podmínečně 

propuštěna za příkladné chování.89 Totéž Vladimír Kuna, jenž byl z vězení předčasně 

propuštěn 18. 6. 2013.90 Petr Chodounský byl propuštěn v roce 2011. Mnohde se 

o udělení trestu Chodounskému spekulovalo, zda to byl trest odpovídající, jelikož 

údajně nebylo dostatek důkazů. Pouze Kopáč totiž označil Chodounského jako 

spolupachatele při přípravě vraždy Jaroslava Meiera, on sám však veškerá jeho tvrzení 

popíral. Bylo to tedy pouze slovo proti slovu a soud se rozhodl uvěřit Kopáčovi, jiní 

svědci neexistovali. Jediné, co přiznal, byl podvod s dolary, kterého se dopustili na 

bratrovi Vladimíra Kuny. Chodounský se tedy snažil neustále hájit, i když byl ve 

                                                 
87 POLICKÝ, Michal. Sametoví vrazi a malá exkurze do říše zla. Haló noviny. 3. 3. 2006, roč. 16, č. 53, 

s. 1 přílohy Obrys – kmen.  
88 SLUŠNÝ, op. cit., ref. 55, s. 145.  
89 Blesk.cz [online]. Poslední aktualizace 18. 2. 2007 [cit. 3. 4. 2016]. Dostupné z: 

<http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/61261/to-je-ona.html> 
90 iDNES.cz [online]. © 1999–2016 MAFRA, poslední aktualizace 19. 7. 2015 [cit. 5. 4. 2016]. Dostupné 

z: <http://zpravy.idnes.cz/soud-propustil-orlickeho-vraha-kunu-

dvq/krimi.aspx?c=A150716_172408_krimi_cen> 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/61261/to-je-ona.html
http://www.mafra.cz/
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vězení. Z Valdic napsal Vratislavu Horákovi několik dopisů, v nichž předkládá pádné 

argumenty. „,…byl jsem odsouzen ke 14-ti letům odnětí svobody v orlické kauze. Média 

přinášela plno informací i dezinformací, ale s tím se nedá nic dělat. Veřejnost byla tak 

silně ovlivněna, že jsem neměl žádnou šanci být zproštěn viny. (…) Jediným svědkem 

proti mně v této kauze je obžalovaný Kopáč. Tento člověk se ani před soudem netajil 

svojí nenávistí proti mé osobě a ještě na svobodě plánoval mé zabití, o čemž sám mluvil 

a doznal se k tomu.‘“91 Ovšem to, zda je odsouzení Chodounského dílem Kopáče, už se 

nikdy nepodaří dokázat.  

Karel Kopáč se ve vězení několikrát pokusil o sebevraždu. Dvakrát ještě před 

vynesením rozsudku. Nejprve se 3. 2. 1997 zkoušel oběsit na madle nad svou postelí, 

ale vězeňská stráž ho zachránila. Pak se 25. 8. 1997 na Pankráci pokusil oběsit na 

splachovadle v nemocniční cele, smrti ovšem opět unikl. „V červenci 2001 poslal dopis 

předsedkyni senátu Krajského soudu v Praze, ve kterém tvrdil, že Černého falešně 

obvinil a že jeho výpověď není pravdivá. Již tehdy se patrně chystal na své ,definitivní 

řešení‘. Nakonec se mu to podařilo: v noci ze 14. na 15. 4. 2004 se v koupelně své cely 

ve věznici v Kuřimi oběsil na šňůrce od pyžama.“92 

 Po Kopáčově smrti mohla konečně vyjít kniha Vratislava Horáka „Orlík: děsivý 

hřbitov“. Autor totiž slíbil Kopáčovi, že tak neučiní, dokud bude žít. Formou rozhovorů 

je zde totiž prezentována Kopáčova zpověď z činů, které s dalšími komplici spáchali.  

 Policie i novináři vždy spekulovali o tom, že zavražděných lidí bylo více než pět 

a že se někde musí ukrývat i další těla, která by měli na svědomí právě orličtí vrazi. 

„Zdá se, že obětí bylo skutečně mnohem víc. Kuna, Kopáč a Černý, který o sobě tvrdil, 

že patří mezi nejlepší profesionální střelce lidí, byli asi aktivní mnohem víc, než se 

nakonec objevilo ve spisech.“93 To však nebylo prokázáno, jelikož mnohá tvrzení, která 

se zakládala na Kopáčově výpovědi, již policisté považovali za věrohodnou, nebyla 

nikdy doložena.  

                                                 
91 HORÁK, Vratislav. Orlík: děsivý hřbitov aneb 122 otázek pro vraha. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 

2004, s. 68. 
92 SLUŠNÝ, op. cit., ref. 55, s. 145. 
93 HORÁK, op. cit., ref. 91, s. 11. 
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3. MEDIÁLNÍ OBRAZ ORLICKÝCH VRAŽD 

„Dějiny naší kriminalistiky nepamatují nic tak krutého, chladnokrevného až 

bestiálního, úmyslného a promyšleného. Když za první republiky nalezli policisté části 

ženského těla na různých místech, zdálo se, že veřejnost bude pořádat hony na 

jakéhokoliv vraha. Případ Otýlie Vranská nebyl nikdy vyřešen a šéfové pražské 

,mordparty‘ si ho předávají už jen ze setrvačnosti. O několik desítek let později se na 

obrazovce a posléze i na stránkách deníků i časopisů začaly objevovat záběry zbytků 

lidských těl v sudech vylovených ze dna známé české přehrady.“94 Tato kauza ve své 

době skutečně zaplnila stránky deníků a televizní obrazovky. Nejprve to bylo po 

nalezení prvního sudu v Orlické přehradě v červenci 1995, kdy byli zároveň zatčeni 

čtyři pachatelé a následně vyslýcháni. Další vlna zájmu ze strany médií následovala 

v září 1995 po vylovení dalších dvou těl z Orlíku – první bylo uložené v sudu a druhé 

zabalené v pletivu.  

Později novináře zajímal především soudní proces s vrahy a zejména vynesení 

rozsudku v dubnu 1997, proti němuž se však odsouzení odvolali, takže poté následovalo 

ještě rozhodnutí Vrchního soudu v Praze v listopadu 1997, kdy byl tento případ 

definitivně uzavřen. Dále média kauzu připomínala až po natočení snímku Sametoví 

vrazi (2005, režie Jiří Svoboda), kterým se tato práce bude podrobněji zabývat v další 

kapitole. Mezitím se ještě objevovaly různé shrnující články, příp. významnější byl rok 

2004, kdy se v cele oběsil tzv. šéf gangu Karel Kopáč. Podle těchto jednotlivých fází 

rozdělím i analýzu mediálního obrazu kauzy v tisku a v televizi. Nejprve se však stručně 

zmíním o teorii Briana McNaira o účincích médií, abych připomněla, jak média mohou 

působit na své publikum – čtenáře, resp. diváky.  

3.1 Teorie mediálních účinků 

Účinky médií byly zkoumány již na počátku 20. století, zejména pak 

v souvislosti s propagandou během první světové války, kdy sílila moc rozhlasu. Denis 

McQuail přišel s periodizací teorie účinků masových médií na čtyři fáze: fáze 

všemocných médií, omezených účinků, renesance silných účinků a fáze tzv. 

dohodnutého vlivu médií.95 

                                                 
94 HORÁK, op. cit., ref. 91, s. 8.  
95 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 447 s. ISBN 80-

7178-200-9.  
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Brian McNair tvrdil, že média mají různé účinky, dopady a vlivy nejen na 

jednotlivce, ale i na celé organizace či společenské procesy. „Žurnalistické texty jsou 

důležitým (i když rozhodně ne jediným) zdrojem toho, co (si myslíme, že) víme o světě – 

samozřejmě nás tedy ovlivňují. Tím, co nám sděluje, a tím, co vynechává, definuje 

žurnalistika náš obzor společensko-politického chápání. V tomto smyslu má žurnalistika 

velmi jasné kognitivní důsledky.“96 Bezesporu je důležité přijímaný obsah sdělení podle 

určitého klíče interpretovat a kriticky hodnotit, což je však značně subjektivní, jelikož 

každý člen publika má různé zkušenosti, odlišné názory či postoje atd.  

Všechna mediální sdělení jsou ale navíc podle McNaira pouhým „popisem 

zprostředkované reality“. Jinými slovy – jsou vnímána jen jako sociální konstrukce 

reality. Tyto konstrukty ale bývají spíše nevědomé, jelikož novinář text píše svým 

osobitým stylem, dále text může být zasažen i ideologickými účinky, novinář také může 

být omezen určitými rutinami uvnitř mediální organizace, příp. existují nějaká omezení, 

kvůli kterým text musí vyjít v podobě, v jaké nakonec vyjde (takový tlak vytváří např. 

uzávěrka) apod. Tyto konstruktivistické teorie dále podrobněji rozvedla např. Elizabeth 

Noelle-Neumannová v koncepci tzv. spirály mlčení, nebo Maxwell McCombs a Donald 

Shaw s teorií agenda-setting (tematické nastolování agendy), která patří k dlouhodobým 

účinkům médií.97 

Také McNair popisoval koncept veřejného nastolování témat. „Žurnalistika má 

schopnost zviditelňovat věci na veřejnosti a tak jim dodávat důležitost. (…) Události, 

o nichž sdělovací prostředky neinformují, mají jen nepatrný nebo vůbec žádný 

společenský význam. Jsou samozřejmě důležité pro ty, jichž se přímo dotýkají, ale 

nikomu jinému na nich nezáleží, protože o nich nikdo jiný neví. Žurnalistika propůjčuje 

událostem společenský význam, a proto se stávají skutečností pro celou společnost.“98 

Příběhy vyprávěné v médiích prostřednictvím kódů a konvencí veřejnost považuje za 

přesvědčivé, a proto jsou pro nás důvěryhodné, považujeme je za pravdivé a vyvolávají 

souhlas.99 „Forma zpráv však ukládá další omezení v tom smyslu, který typ příběhů lze 

vyprávět. Má sklon dávat přednost spíše vyprávění o události než jejímu průběhu, 

upřednostňuje účinek před příčinou a konflikt před shodou.“100 Proto je ve 

                                                 
96 MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. 1. vyd. Praha: Portál, 2004, s. 40. 
97 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004, s. 107. 
98 MCNAIR, op. cit., ref. 96, s. 54.  
99 Ibid., s. 62.  
100 Ibid., s. 82.  
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zpravodajství tak oblíbená negativita, která je patrná mimo jiné právě v kriminálních 

příbězích. 

Novináři se při výběru událostí řídí zpravidla danými zpravodajskými 

hodnotami. „Jimi se označují vlastnosti, kterými musí událost disponovat, aby se mohla 

stát zprávou…“101 Tímto konceptem se podrobněji zabývali především norští vědci 

Johan Galtung a Marie Holmboe Rugeová (1965), kteří rozlišili dvanáct hodnot. 

Zařadili mezi ně např. jednoznačnost, význam, kontinuitu, personifikaci, negativitu atd. 

S tím souvisí i teorie tzv. gatekeepingu, kterou rozvinul zejména David Manning White 

(1950), i když termín pochází od psychologa Kurta Lewina. Podrobněji však tyto 

koncepty představovat nebudu, jelikož to není účelem této práce.  

Jak jsem zmínila již v úvodu, tato práce bude případovou studií, pro níž „je 

příznačné, že sběr dat probíhá pomocí kombinace většího počtu technik (triangulace). 

Obvykle jde o studium dokumentů, dotazníkového šetření, rozhovorů nebo 

pozorování“.102 Robert K. Yin rozlišuje čtyři typy případové studie: exploratorní, 

explanatorní, evaluační a deskriptivní.103 V této práci jde tedy o deskriptivní případovou 

studii, která „dodává kompletní popis jevu“.104 Podrobněji jsem průběh kauzy probrala 

již v předchozí kapitole. V následujících podkapitolách se již zaměřím na mediální 

obraz kauzy orlických vražd a ve čtvrtě kapitole využiji rozhovor, který jsem vedla 

s režisérem Jiřím Svobodou pro porovnání reality a fikce zobrazené v jeho snímku 

Sametoví vrazi.  

3.2 Metodologie 

3.2.1 Výzkumná otázka 

V této části práce se tedy budu snažit odpovědět na otázku: „Jak o kauze 

orlických vražd informovala česká tištěná a audiovizuální média (tj. televize) v období 

od roku 1995 do roku 1997 (tj. v letech odhalení prvního těla oběti, následného 

vyšetřování a nakonec odsouzení vrahů)?“ Jak jsem nastínila již v úvodu, analýzu 

vybraných médií provedu za využití triangulace výzkumných metod. Ta spočívá 

v „kombinování více postupů sběru a analýzy dat, což slouží především k redukci 

                                                 
101 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006, s. 26.  
102 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. 1. vyd. Praha: Portál, 

2010, s. 63.  
103 YIN, Robert K. Case Study Research: Design and Methods. 5. vyd. Los Angeles: SAGE, 2014. 282 

s. ISBN 978-1-4522-4256-9. 
104 HENDL, op. cit., ref. 5, s. 108.  
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nedostatků určité výzkumné metody“.105 Zkombinuji částečně kvantitativní a kvalitativní 

typ výzkumu. 

Základní jednotkou této analýzy je článek, což je graficky ucelený text 

obsahující titulek a příp. i fotografii. Nebudu zde dělat rozdíly mezi článkem a zprávou, 

jak jsou charakterizovány v „Encyklopedii praktické žurnalistiky“, nicméně připomenu 

alespoň definici novinové zprávy, což je „informace o události nebo jevu, který se stal 

nebo nestal, stane nebo nestane, odpovídá na základní otázky kdo, co, kdy, kde, 

rozšířená zpráva na jak a proč. Zpráva zachovává věcnost, přesnost, úplnost, 

spolehlivost, včasnost a citovou neutrálnost.“106 

Důležitá pro nás bude právě zmiňovaná přesnost. Lutz Hagen popisuje základní 

kritéria, která jsou nutností v mediovaném sdělení, aby splňovalo požadavek kvality 

informací. Těmi jsou dle něj relevance, přesnost, transparentnost, věcnost, vyváženost, 

různorodost, aktuálnost a srozumitelnost. Mě tedy bude zajímat především kritérium 

přesnosti, která je „ústředním kritériem kvality žurnalistického sdělení. Zpráva smí, na 

rozdíl od románu, obsahovat pouze výpovědi odpovídající realitě. A přesto se správnost 

– na rozdíl od jiných kvalitativních znaků – zkoumá jen zřídkakdy. Přesnost nelze 

jednoduše zkoumat pouhou obsahovou analýzou. Ověřit, zda výpovědi ve zprávě 

odpovídají skutečnosti, je možné pouze tak, že je metodicky opodstatněným postupem 

porovnáme s realitou.“107 Přesnost mediálního sdělení se tedy ověřuje zejména 

porovnáním s údaji uvedenými v jiných pramenech.  

Dále statisticky vyjádřím počet článků a také fotografií, které vybraná periodika 

vydala, a díky tomu porovnám, který deník věnoval případu větší pozornost. Proto mě 

zajímá i umístění článku v rámci konkrétního čísla novin, jelikož to naznačuje, jakou 

důležitost deník události připisoval.  Získaná data mi také pomohou vyjádřit frekvenci 

výskytu hojně se opakujících slovních spojení, nebo určit, jaké byly nejčastější zdroje 

informací, které byly uváděny v jednotlivých článcích.  

V kvalitativní části pak zejména popíši, jakým způsobem daný deník o události 

referoval, což je pro nás stěžejní, abychom to mohli porovnat se skutečnými fakty. 

Zaměřím se tedy na samotné obsahy jednotlivých článků a také konkrétně na to, jaké 

výrazy novináři používali (např. jak nazývali pachatele, samotnou událost apod.). 

„Kvalitativní výzkum je nenumerické šetření a interpretace sociální reality. Cílem tu je 

                                                 
105 SEDLÁKOVÁ, op. cit., ref. 3, s. 78. 
106 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 

komunikace. 3., rozšířené vyd. Praha: Libri, 2007, s. 239.  
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odkrýt význam podkládaný sdělovaným informacím.“108 Důležité je tedy nesklouzávat 

k převyprávění toho, o čem média informovala, nejde nám o prostou deskripci, ale 

analýzu a následně interpretaci podle stanovených kritérií a dbát při tom na kontext 

vzniku. 

Jelikož mně v této práci jde zejména o zaznamenání, resp. sumarizaci činů 

jednotlivých členů skupiny orlických vrahů, dala by se tato analýza považovat i za 

historický výzkum. To je „proces systematického popisu a přezkoumávání minulých 

událostí…s cílem podat zprávu o tom, co se v minulosti stalo. Nejde pouze 

o shromažďování a evidování údajů, ale i o jejich interpretaci. (…) Historický výzkum 

se provádí s cílem: odpovědět na určité otázky; odhalit neznámé souvislosti; nalézt 

vztahy mezi minulostí a přítomností; zaznamenat a vyhodnotit činy jedinců, skupin 

a institucí; navrhnout, uplatňovat nebo hodnotit teorie při interpretaci událostí…“.109 

3.2.2 Výzkumný vzorek 

Oproti původním tezím k této práci, kdy jsem měla v úmyslu reflektovat kauzu 

v období let 1995-2004, tedy před uvedením filmu Sametoví vrazi, jsem se po hlubším 

uvážení reálných možností při sběru dat a provádění analýzy rozhodla definovat jiný 

výzkumný vzorek, který je užší a vybraný podle důležitých fází případu. Navíc později, 

po uzavření případu vynesením rozsudku, tisk přináší spíše shrnující články. Mě tedy 

pro účely této práce zajímá pouze časový úsek, kdy byla kauza ještě tzv. živá.  

„Výběr se provádí ve čtyřech rovinách. Nejprve musíme rozhodnout, jaká média 

budeme rozebírat. Za druhé si musíme rozmyslet, jaké obsahy budeme v těchto médiích 

analyzovat. Za třetí si musíme stanovit, za jaké časové období budeme mediální obsahy 

sledovat. A konečně si musíme specifikovat mediované obsahové jednotky.“110 

Uskutečnila jsem tedy záměrný neboli účelový výběr vzorku a omezím se pouze na 

zprávy z médií, které byly publikovány či odvysílány v období červenec až září 1995 

(nálezy sudů a zatčení pachatelů), prosinec 1996 (začátek soudního procesu s pachateli), 

a duben a listopad 1997 (odsouzení pachatelů). V příloze na konci této práce uvádím 

kompletní seznam článků, které k tématu vyšly ve vybraných denících v letech 1995-

1997. 

                                                                                                                                               
107 SCHULZ, Winfried. Analýza obsahu mediálních sdělení. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2011, s. 57.  
108 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2002, s. 285.  
109 HENDL, op. cit., ref. 5, s. 135.  
110 SCHULZ, op. cit., ref. 107, s. 35.  
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V následující podkapitole budu analyzovat dva celostátní seriózní deníky, které 

byly ve zkoumaném období vydávány v České republice – Rudé právo, od září roku 

1995 již vycházející pouze pod názvem Právo, a Mladou frontu DNES. Tyto dva tituly 

byly v roce 1995 nejčtenějšími deníky.111 Zaměřím se zde výhradně na hlavní pražské 

vydání, nikoliv přílohy, jako např. magazín apod. V další části se pak budu orientovat 

na zpravodajské pořady České televize.  

 

3.3 Mediální obraz kauzy v tisku 

3.3.1 Charakteristika vybraných periodik 

Deník Mladá fronta DNES vychází pod tímto názvem od 1. 9. 1990, kdy jej 

vydávala společnost M a F a.s., ale vznikl již v roce 1945.112 O rok později – 31. 12. 

1991 byla založena společnost MaFra a.s., „na kterou byla následně převedena 

vydavatelská práva deníku Mladá fronta DNES“.113 Tento titul vychází šestkrát týdně – 

od pondělí do soboty. Každý den také obsahuje samostatně neprodejné suplementy. 

Současným šéfredaktorem je Jaroslav Plesl. V letech 1995-1997 post zastával Petr 

Šabata. Dnes je deník Mladá fronta DNES součástí mediální skupiny MAFRA vlastněné 

Andrejem Babišem, kam dále patří také deník Lidové noviny, bezplatný deník Metro, 

bezplatný regionální týdeník 5plus2 ad.114 

Vydavatelem Práva je již od roku 1990 společnost Borgis a.s. a jeho 

šéfredaktorem je dodnes Zdeněk Porybný. Přílohy jsou jako součást deníku vydávány 

od úterý do soboty.  Deník Rudé právo byl založen již v roce 1920 a po desítky let byl 

znám jako ústřední orgán Komunistické strany Československa. Přestože se tento 

pluralismus u nás po revoluci přestal uplatňovat, dodnes se o Právu hovoří jako 

o deníku s levicovým směřováním. Ke změně názvu, tedy kdy z Rudého práva zůstalo 

pouze Právo, došlo 18. 9. 1995. 

Milan Šmíd v knize „10 let v českých médiích“ připomíná mimo jiné situaci 

ohledně barevnosti deníků. „Na trhu denního tisku se v roce 1995 mohl pochlubit 

barvou jen bulvární Blesk, ostatní deníky se musely spokojit s jedinou doplňkovou 

                                                 
111 ABC ČR. Periodický tisk [online]. 2015 [cit. 9. 4. 2016]. Dostupné z: <http://www.abccr.cz/overovana-

data/periodicky-tisk/>   
112 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. 1. vyd. Praha: 

Karolinum, 2007, s. 95.  
113 Ibid., s. 112.  
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barvou. Přeměna víkendových příloh na barevné magazíny teprve měla přijít. Tematické 

části novin se ještě nevyskytovaly v podobě samostatných sešitů. Když MF Dnes přišla 

na trh s regionálními mutacemi, čtenář si je musel z tlusté složky nejprve sám vylovit. 

Průměrný deník měl šestnáct až dvacet stran a ve všední den se prodával za pět až šest 

korun.“115 

Nyní představím sumář dat z obou vybraných deníků, kde tzv. „den po dni“ 

rozebírám obsahy jednotlivých článků, které ve sledovaném období vyšly. Zejména 

upozorním na odlišnosti a chyby nebo nepřesnosti, které se v těchto titulech vyskytly. 

Nakonec poznatky shrnu a poté se ještě budu věnovat obrazu kauzy v televizi.  

3.3.2 Mladá fronta DNES 

Mladá fronta DNES (dále jen MF DNES) publikovala první článek týkající se 

případu orlických vražd 17. 7. 1995 s neurčitým titulkem „Voda vydala zbraně“. 

U článku je jako zdroj uvedena ČTK. Jsou zde zveřejněny informace, jejichž původcem 

byla údajně televize Nova, která předchozího dne jako první sdělovala, že policie 

prohledává dno Orlické přehrady. Text zmiňuje i potápěče z ostravské Báňské 

záchranné služby, kteří se potápějí do hloubky až čtyřiceti metrů, aby našli „předměty 

pocházející patrně z organizovaného zločinu“.116 Podle Novy se zatím nenašlo žádné 

tělo, ale byly vyloveny zbraně. 

O dva dny později již MF DNES přináší novou informaci o nálezu mrtvoly 

v Orlíku a také o razii v Rudné u Prahy, při níž byli zatčeni podezřelí pachatelé. 

„Policie včera odmítla poskytnout o akci v Rudné jakékoliv oficiální informace 

s poukazem na probíhající vyšetřování.“117 Jelikož vyšetřovatelé nechtěli nic sdělovat, 

obrátil se deník na svůj tajný zdroj z řad policie, který nechtěl prozradit totožnost, aby 

kvůli tomu neměl problémy s nadřízenými. Právě tento anonymní policista novinářům 

sdělil, že na dně přehrady byla patrně nalezena mrtvola podnikatele.  

Hned dalšího dne vychází článek s podrobnějšími informacemi o zatčení 

nájemných vrahů: „Policie zatkla v souvislosti s nálezem zbraní a mrtvoly v Orlické 

přehradě tři muže a jednu ženu podezřelé z nájemné vraždy. Kriminalisté předpokládají, 

                                                                                                                                               
114 Mafra.cz [online]. 2016 [cit. 9. 4. 2016]. Dostupné z www: 

<http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_o-spolecnosti_portret-spolecnosti.htm> 
115 JIRÁK, Jan, Milan ŠMÍD a Miloš ČERMÁK. 10 let v českých médiích. 1. vyd. Praha: Portál, 2005, 

s. 24.  
116 ČTK. Voda vydala zbraně. MF DNES, 17. 7. 1995, roč. 6, č. 164, s. 4. 
117 OT. Po nálezu mrtvoly v přehradě zatýkali policisté v Rudné. MF DNES, 19. 7. 1995, roč. 6, č. 166, 

s. 1 v rubrice Z Prahy. 
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že tato skupina má na svědomí životy dalších podnikatelů v celé republice.“118 Několik 

„na sobě nezávislých policejních zdrojů“ prý tyto domněnky potvrdilo. Připomenut je 

zde také policejní prezident Oldřich Tomášek, který sestavil policejní tým, jenž se 

případem zabývá již od jara toho roku. Zde je poprvé zmíněno, že mrtvola byla uložena 

v sudu, a také poznámka o tom, že jeden z obviněných se při zatýkání pokusil 

o sebevraždu. „Zásahová jednotka využila okamžiku, kdy mu telefonovala sestra, 

a vnikla do bytu. Muž sice vystřelil, ale kulka zasáhla jeho nohu.“ Dále je ještě dodáno, 

že tento muž po těžké autohavárii v lednu předchozího roku ochrnul, a proto je na 

invalidním vozíku. V posledním odstavci je také uveden fakt, že toto vyšetřování trvá 

již čtyři roky.  

21. 7. 1995 pak MF DNES otiskla článek o tom, že vrahové sériově zabíjeli na 

objednávku, že šlo tedy primárně o obchod. „V posledním roce se však ve skupině podle 

policie objevily rozpory. Její členové si v jednom okamžiku začali být nebezpeční 

navzájem, především kvůli penězům.“119 Citován je zde zejména ředitel středočeského 

úřadu vyšetřování Josef Doucha, podrobnosti však zatím stále neprozrazuje. Také je 

v tomto článku poprvé zmíněn Žďákovský most a hloubka, z níž byl sud vyloven, už 

není uvedená jako čtyřicet, nýbrž padesát až sedmdesát metrů. Žádné nové informace 

jinak text čtenářům nepřináší, jelikož v té době již hledání dalších obětí nepokračovalo. 

Následujícího dne noviny o kauze píší: „Policie se domnívá, že s činností 

čtyřčlenné skupiny, která byla obviněna v souvislosti s nálezem mrtvol v Orlické 

přehradě ve středních Čechách, souvisí zřejmě i smrt pražského podnikatele Jiřího V. 

(…) Podnikatele Jiřího V. zastřelil před dvěma roky neznámý vrah dvanácti výstřely 

a nechal jej ležet na ulici.“120 To ovšem nebylo jednoznačně potvrzeno. Časem se 

ukázalo, že článek byl takřka zbytečný, protože to tak nebylo, ale ani to v žádném 

článku nebylo vyvráceno. Opět je citován neznámý policista a také Doucha, který však 

spojitost těchto dvou případů odmítl komentovat.  

24. 7. 1995 se čtenáři MF DNES poprvé dozvídají informaci o tom, že mrtvola 

v prvním vytaženém sudu „byla před svržením do vody rozřezána a rozleptána 

louhem.“121 To deníku opět prozradil anonymní policista. Totožnost oběti uvedena není, 

pouze že se policisté domnívají, že ví, o koho jde. Odkazováno je zde i na informace, 

                                                 
118 BRYNDA, Jaroslav a Oldřich TICHÝ. Policie zatkla čtyři nájemné vrahy. MF DNES, 20. 7. 1995, roč. 

6, č. 167, s. 1 v rubrice Z Prahy. 
119 OT, BRY. Obvinění zabíjeli na zakázku, tvrdí policie. MF DNES, 21. 7. 1995, roč. 6, č. 168, s. 3. 
120 OT, BRY. S vraždami na zakázku asi souvisí smrt pražského podnikatele, tvrdí policisté. MF DNES, 

22. 7. 1995, roč. 6, č. 169, s. 14. 
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které zveřejnila televize Nova, tedy „že mezi podezřelými z vražd na objednávku je 

i bývalý policista, který v osmdesátých letech sloužil v zásahovém komandu – 

takzvaných červených baretech.“ Pokud tedy televize měla na mysli Karla Kopáče, což 

vzhledem k pozdějším článkům odpovídá, byly tyto informace mylné. 

26. 7. 1995 deník upozorňuje na fakt, že údaje o počtu mrtvol nalezených 

v Orlické přehradě se různí. „Zatímco tiskový mluvčí ministerstva vnitra Jan Šubert 

včera uvedl, že potápěči vylovili z pětačtyřicetimetrové hloubky jen jednu mrtvolu muže, 

některé policejní zdroje hovoří o dalších vylovených obětech. Jejich počet je však zatím 

předmětem spekulací.“122 Šubert, který je zde citován poprvé, také v článku potvrdil, že 

experti z Ústavu soudního lékařství v Praze, kde dojde k pitvě nalezené mrtvoly, 

„označili způsob likvidace oběti za zcela ojedinělý v tuzemsku i ve světě“. Poprvé MF 

DNES také jmenuje některé podezřelé – bývalého policistu a invalidu Karla K. a jeho 

sestru Irenu M., a také je uvedeno, že za vraždy „inkasovali kolem dvou set tisíc 

korun“. Mimo jiné se zde ještě spekulovalo o souvislosti s kauzou podvodů s lehkými 

topnými oleji nebo o tom, že podezřelí mohli zavraždit i pohřešovaného Jiřího Čadka, 

tehdy bývalého viceprezidenta banky Bohemia. „Policie se snaží pečlivě utajit své další 

kroky při vyšetřování případu, který je podle kriminalistů co do počtu obětí zřejmě 

největším v historii české kriminalistiky.“ Obdobná slovní spojení pak deník využil ještě 

několikrát.  

Posledním červencovým příspěvkem ke kauze je článek z 29. 7. 1995, v němž je 

na pravou míru uvedeno, že v dalším vytaženém sudu nebyla mrtvola, ale pouze kal, 

takže to nemělo žádnou spojitost s probíhající pátrací akcí. V krátkém článku je nakonec 

zmíněno, že se stále nepodařilo identifikovat muže ze sudu rozleptaného louhem.  

V následujícím měsíci se MF DNES věnuje tématu pouze ve dvou článcích. Po 

více jak čtrnácti dnech se ke kauze vrací konkrétně 18. 8. 1995, kdy čtenářům sděluje, 

že policie zřejmě bude brzy znát totožnost mrtvoly v sudu vytaženém ze dna Orlíku 

měsíc zpátky a že obvinění podezřelých bude rozšířeno o další vraždy. Nicméně přesná 

identifikace se nezdařila ani v následujících měsících. Citován je opět Doucha a Šubert, 

který mimo jiné upozornil na to, že pátrání v Orlické přehradě bude pokračovat až na 

podzim, a to zejména z důvodu znečištění vody, kvůli kterému byla práce potápěčů 

ztížena a prodražovala se.   

                                                                                                                                               
121 OT. Mrtvola vytažená z přehrady byla rozleptána louhem. MF DNES, 24. 7. 1995, roč. 6, č. 170, s. 4. 
122 BRYNDA, Jaroslav a Oldřich TICHÝ. Údaje o počtu mrtvol v Orlické přehradě se různí. MF DNES, 

26. 7. 1995, roč. 6, č. 172, s. 18. 



   

 

41 

  

Druhý článek vychází až na konci srpna. 29. 8. 1995 deník informuje o vyřešení 

více než tři roky staré vraždy, která má také souvislost s kauzou Orlík. Šlo o případ 

zavražděné Anny M., která zemřela po mohutné explozi balíčku, který jí byl doručen 

poštou. Odesilatele však policie nenašla, i když údajně vyslechla tisíce osob, domnívala 

se totiž, že vrahem byl někdo z jejích zákazníků nebo vyděračů. Šubert novinářům 

prozradil, že obvinění tak chtěli získat dědictví.  

Další etapa informování o kauze začíná až 11. 9. 1995, kdy policie opět začala 

prohledávat Orlickou přehradu. Tělo prvního zavražděného muže je stále 

neidentifikováno, opakovaně je zmíněn fakt, že vyšetřování probíhá již čtyři roky 

a podezřelí ze zatím dvou zjištěných vražd jsou čtyři nájemní vrazi. „Policisté rovněž 

využijí plánované opravy koryta Vltavy pod výpustí přehrady Orlík od 4. října do 

4. listopadu, při které hladina jezera klesne zhruba o sedm metrů pod běžný stav.“123 

Tehdy již však prohledávání nepokračovalo, jelikož policie do té doby našla, co 

potřebovala.  

Druhý den je na titulní straně otištěn článek, ke kterému je poprvé připojena 

i fotografie, jež zobrazuje potápěče s miniponorkou, která je i hlavním tématem tohoto 

textu. „Miniponorka, kterou dříve používala americká armáda, přenáší obraz z hloubky 

až tří set metrů. Potápěči mohou do nebezpečného terénu na dně přehrady, kde jsou 

zatopené domy, sestupovat teprve tehdy, až jim kamera ukáže místo, jež by mohlo 

skrývat hledané tělo.“124 Očekávalo se, že do týdne jedenáctičlenný tým potápěčů 

z Ostravy nalezne tělo podnikatele zabalené v pletivu, čímž začínají být domněnky 

mnohem konkrétnější. V pokračování článku v rubrice Kriminalita je zmíněno dokonce 

i jméno této předpokládané oběti – Aleš K. Tyto informace uvedl Jan Šubert, který také 

prozradil, že podnikatel odjel před třemi lety na služební cestu, z níž se již nevrátil, a že 

za tuto vraždu pachatelé inkasovali osm set tisíc korun. Je zde i připomínka toho, že 

policie původně vyjednávala s německými potápěči, kteří si nakonec akci rozmysleli 

a doporučili na Orlíku zapojení vojenského námořnictva. Dále se tu objevuje zmínka 

o sumě, kterou již policie na vyšetřování vynaložila, tedy dva miliony korun. Novým 

zdrojem je ředitel pražské policie Miroslav Borník, který nevylučuje, že vrazi 

spolupracovali i s policií, a Doucha to doplňuje tím, že jeden člen Útvaru rychlého 

nasazení byl již jako svědek také vyslýchán. Na konci článku je připomenuto, že Borník 

                                                 
123 ČTA. Potápěči opět začnou hledat na dně přehrady Orlík důkazy. MF DNES, 11. 9. 1995, roč. 6, 

č. 212, s. 4.  
124 NAK. Policie používá při hledání obětí unikátní ponorku. MF DNES, 12. 9. 1995, roč. 6, č. 213, s. 1. 
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předchozího dne také povýšil dva pražské policisty, kteří se případem intenzivně 

zabývají, na kapitána a majora, jména však deník neuvedl.  

Po jedenácti dnech hledání, tedy 22. 9. 1995, je na titulní straně vydán článek 

informující o nalezení dalšího sudu, tedy nikoliv mrtvoly v pletivu, jak se původně 

očekávalo, a proto speciální tým dostal za úkol v hledání pokračovat. Jméno oběti 

oznámeno není, ale je uvedeno, že policie již ví, kdo byl v sudu ukryt. Vedle článku je 

otištěna i fotografie, která zachycuje policisty a sud. Citován je opět Jan Šubert, který 

stručně popsal, jak potápěči sud vyzvedli a že byl cítit zápach, ale podrobnější 

informace novinářům neposkytl, ani zda bylo tělo opět zalito louhem apod. Dále je 

zveřejněn komentář ředitele Báňské záchranné služby Václava Pošty k tomu, proč 

hledání trvá tak dlouho. Zdůvodnil to tím, že dno prohledávají systematicky, ale že 

zhruba tušili kde hledat, protože jeden z podezřelých ze skupiny vrahů začal mluvit. Už 

se zde ale nepíše, že jde o Kopáče. Pak jsou opět shrnuty veškeré poznatky o kauze 

a nakonec je připomenuta i domněnka policistů, že skupina vrahů zabila okolo deseti 

lidí.  

Následujícího dne MF DNES publikovala bezvýznamný článek o tom, že 

policisté nechtějí zatím nic nového prozradit. Doucha to ospravedlnil prohlášením: 

„,Nemůžeme to zveřejnit, protože osoby, které jsou z této vraždy obviněny, by tak 

zjistily, co všechno už víme a jaké důkazy proti nim máme. Byly by pak ve výhodě.‘“125 

Čtenáři se tedy dozvídají alespoň to, že obě oběti byly zastřeleny a že druhá nebyla 

zalita louhem jako ta první nalezená, takže identifikace byla snazší. Opět je zde mylná 

informace o tom, že první tělo v sudu bylo zároveň rozčtvrceno. Druhý vytažený sud 

byl údajně naprasklý, a proto se počítalo s tím, že byl do vody shozen ze Žďákovského 

mostu.  

28. 9. 1995 je zveřejněn text informující o objevení dalšího předmětu v Orlické 

přehradě, v titulku však není zmíněno, že by šlo o sud, a v článku je uvedeno, že mluvčí 

Jan Šubert odmítl prozradit něco podrobnějšího. Doucha pouze dodal, „že jde o dosud 

přesně nespecifikovaný předmět“126, a odmítl spekulovat, dokud objekt ještě nebyl 

vyloven.  

To dalšího dne je již jasno, že potápěči skutečně našli, co čekali, tedy oběť 

zabalenou v pletivu. Na titulní straně je článek doplněn o fotografii zobrazující právě 
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nalezený předmět. Text pokračuje v rubrice Kriminalita, kde je zmíněno už v titulku, že 

tímto objevem prohledávání přehrady končí, jelikož se nepočítá s dalšími nálezy. Vedle 

Douchy je citován také policejní komisař Miroslav Vávra. Chybně je zde uveden název 

mostu jako Zvíkovský. Článek přináší podobnější informace o tom, jak se při 

identifikaci mrtvoly postupuje, tedy že experti využijí zubní dokumentaci obětí 

a metodu tzv. superprojekce, „což je porovnání snímků lebky mrtvého s fotografií hlavy 

pohřešované osoby“.127 Další nepřesnou informací je, že první sud byl z přehrady 

vyloven v červnu.  

30. 9. 1995 vychází poslední článek vztahující se k této fázi kauzy orlických 

vražd, v němž se píše právě o skončení pátrání v přehradě a o tom, že vyšetřovací tým 

pokračuje ve výsleších zadržených, jak uvedl Doucha. Stále je zde uváděna informace 

o čtveřici podezřelých, třech mužích a jedné ženě, kteří údajně kvůli penězům zavraždili 

deset lidí.  

V prosinci 1996 MF DNES přináší informace o tom, že začal soudní proces se 

zadrženými vrahy. Kauza je již známa jako „orlické vraždy“, což je uvedeno i v titulku, 

aby čtenáři lépe identifikovali téma a zařadili si ho k informacím, které se dozvídali 

během posledního roku. Mezitím pochopitelně vyšlo několik dalších článků, ale těmi se 

nebudu podrobněji zabývat, jelikož nespadají do zkoumaného období.128 3. 12. 1996 

proběhlo projednání u pražského krajského soudu, kde vypovídali čtyři obvinění muži 

(dříve k nim přibyl také Petr Chodounský) a jedna žena. V článku zveřejněném den po 

soudním jednání je již uvedeno celé jméno Ludvíka Černého, který však u soudu 

jakoukoliv vinu odmítal.  

5. 12. 1996 je v MF DNES publikován příspěvek o pokračujícím procesu s pěti 

obžalovanými. Předchozího dne proběhly výslechy Ludvíka Černého a Vladimíra Kuny. 

Druhý jmenovaný u soudu obvinil Kopáče, že celou skupinu řídil, že se ho bál, a také 

popsal způsob likvidace jedné z obětí společně s Černým. Mluvil o sudu jako 

o konzervě, kam měli mrtvého uložit. Je zde i informace o jeho pokusu o sebevraždu 

v roce 1993, když úmyslně najel autem do stromu. Odmítal však účast na vraždě vlastní 

matky v erotickém salonu v Mnichovicích. Černý veškerou vinu sváděl také na Kopáče 

a sám nic nepřiznal. Na závěr je uvedeno, že proces bude zřejmě trvat do 20. 12. 1996, 

                                                                                                                                               
126 BARTONÍČEK, Radek. Potápěči objevili v Orlíku další předmět. MF DNES, 28. 9. 1995, roč. 6, 
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128 Kompletní seznam článků týkajících se kauzy vydaných v letech 1995-1997, které jsem našla ve 

studovně periodik v Národní knihovně, připojuji v přílohách této práce. 
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ale nakonec byl uzavřen až v listopadu 1997, protože teprve tehdy byl vynesen 

definitivní verdikt.  

6. 12. 1996 vychází článek o tom, že svoji vinu u soudu popíral i Petr 

Chodounský. Už v titulku je opět celý případ nazván jako „causa Orlík“. Chodounský se 

měl podílet na vraždě manžela Ireny Meierové, která si jeho vraždu objednala. U soudu 

uvedl, že všechny zadržené znal a že od roku 1992 s Kopáčem podnikali, ale odmítal 

policejní verzi, že by o vraždách věděl, nebo se na nich dokonce podílel. Dále řekl, že 

ho Černý jednou před Kopáčem varoval, protože prý měl v plánu ho zabít, tak se s ním 

přestal stýkat. Přiznal pouze účast na podvodu Kunova bratra, kdy s ním vyměnili jeho 

dolary z dědictví po matce, ovšem peníze byly falešné.  

O den později MF DNES zveřejnila zprávu o tom, že předchozího dne byl 

u soudu vyslýchán Karel Kopáč. Jejich první vražda je v titulku pojmenována jako 

„orlický zločin“. Je zde i informace o tom, že „v roce 1991 absolvoval dvouměsíční 

výcvik v policejním Útvaru rychlého nasazení“.129 V článku je převyprávěna 

Kopáčova verze o tom, jak s Černým zabili první oběť – podnikatele Aleše Katovského. 

Kopáčova výpověď je zde přímo citována, např. jeho slova o tom, že v podsvětí se 

zabitým říká ryby, nebo také to, že s Černým byli domluveni, že Katovského zabijí 

cestou z Rudné, až zastaví kvůli tomu, že Kopáč si bude potřebovat odskočit. Dále však 

tvrdil, že si to rozmyslel, tak to neudělal podle plánu, ale Černý neváhal a stejně ho 

zastřelil za jízdy v autě. Pak popsal i jak ho zabalili nahého do drátěného pletiva, které 

našli na skládce, a poté ho ve vypůjčené Avii dovezli na Žďákovský most, odkud ho 

shodili do přehrady. Získali za to údajně několik set tisíc, které měl Katovský u sebe. 

Černý jeho výpověď popřel. U tohoto článku je otištěna i fotografie ze soudu, kde je 

Kopáč na vozíku, dívá se do objektivu a kolem něj stojí policisté.  

Později v prosinci – 17. 12. 1996 MF DNES vydala text o odsouzení bývalého 

člena Útvaru rychlého nasazení Martina Tylše, který od Kuny věděl o připravované 

vraždě jeho matky a neoznámil to, a zároveň Kopáčovi, zejména z arzenálu „elitního 

komanda“, dodával zbraně a výbušniny. „Svědci z útvaru před soudem tvrdili, že munici 

nebo trhaviny nebylo možné nějakým způsobem ušetřit a pak prodat. Supervize 

ministerstva vnitra však dospěla letos v létě k závěru, že v elitní protiteroristické 
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jednotce byl v evidenci výbušnin takový nepořádek, že bylo možné odnést si ze skladů 

výbušniny, aniž to někdo zjistil.“130  

19. 12. 1996 deník přináší další zprávy z jednání soudu, kde znalci potvrdili 

policejní teorie, když dokázali identifikovat dvě oběti, pozůstatky třetí však byly 

v neidentifikovatelném stavu. Totožnost jednoho muže se podařilo určit pomocí 

rentgenových snímků, jelikož měl v noze šrouby po staré zlomenině, v druhém případě 

zase pomohly stomatologické záznamy. „Po výpovědích znalců soudci líčení odročili 

na únor, protože chtějí ještě vyslechnout patnáct svědků.“131 

17. 4. 1997 MF DNES vydala článek s titulkem „Orlický proces spěje 

k rozsudku“, v němž je hlavním tématem blížící se konec celého procesu, tedy rozsudek 

nad pachateli, který by měl zaznít tentýž týden. Je zde pouze zmínka o tom, že pro 

jednoho podezřelého státní zástupce navrhuje doživotní trest vězení a u dvou se 

přemýšlí o udělení výjimečných trestů od patnácti do pětadvaceti let odnětí svobody. 

O dva dny později již u Krajského soudu v Praze zazněl verdikt, o kterém deník 

píše na titulní straně. Vedle článku je otištěna i fotografie zachycující Petra 

Chodounského zakrývajícího se novinami, kterého odvádí stráž ze soudní síně. 

„Nejvyšší trest dostali Ludvík Černý a Vladimír Kuna, z nichž první podle rozsudku 

zastřelil čtyři lidi a druhý ukládal mrtvé do sudů – ty pak skončily na dně Orlické 

přehrady. (…) Další obžalovaní dostali tresty od dvanácti do jedenadvaceti let vězení. 

Oběťmi pětičlenného gangu se stalo podle soudu pět lidí a další muž měl štěstí, protože 

se střelci Černému vzpříčil náboj v hlavni.“132 Tři z obžalovaných se proti rozsudku 

odvolali, takže proces bude pokračovat u vrchního soudu. Dále je zde připomenuto, že 

doživotní trest byl v předchozím roce vynesen dvakrát a v roce 1997 jednou, konkrétně 

za sérii vražd stopařek. Je zde i zmínka o tom, že soudní síň byla zcela zaplněna a byly 

posíleny i hlídky justiční stráže a také prohlídky příchozích přihlížejících. V článku je 

také vzpomenuto, jak Kopáč u soudu do detailů vypovídal o jednotlivých vraždách. 

Týden před vynesením rozsudku prohlásil, že svých činů hluboce lituje. Zmíněny jsou 

mimo jiné reakce přítomných, zejména příbuzných, ale i přímo odsouzených. Text dále 

pokračuje na třetí straně vydání a vedle něj je také umístěn tentokrát archivní snímek 

zobrazující moment, kdy byl z Orlické přehrady v červenci 1995 vytažen první sud.  
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Pod tímto článkem informujícím zejména o rozsudku nad vrahy, je zařazeno také 

podrobné shrnutí celého případu orlických vrahů, tedy kontext kauzy: jak to celé začalo, 

jak se jednotlivé vraždy uskutečnily, jak probíhalo vyšetřování, zatýkání apod. Např. je 

připomenuto, že oběti nazývali ryby, nebo že po vraždě Lipoveciho Černý pronesl: „To 

jsem ale čtverák.“  

Pár dní po zaznění rozsudku ještě MF DNES publikovala článek s titulkem 

„Vězeňská služba neví, co s vozíčkářem“, vedle něhož je otištěna fotografie 

vyobrazující Kopáče na vozíku obklopeného policisty. Do té doby Kopáč trávil čas 

zavřený ve vězeňské nemocnici na Pankráci, ale po vynesení definitivního rozsudku 

vrchním soudem by měl být převezen do věznice se zvýšenou ostrahou, což se ukázalo 

jako problém. Mluvčí Vězeňské služby Eduard Vacek uvedl, že žádná věznice není pro 

tyto účely uzpůsobená.  

Poslední fáze případu začala v listopadu, kdy MF DNES přinesla čtenářům 

informaci, že vrchní soud se bude opět zabývat orlickými vraždami. Kauza je zde opět 

nazývána jako „největší případ poválečné kriminalistiky a justice“.133 Zmíněn je mimo 

jiné dubnový rozsudek nad vrahy a to, že předseda senátu Jiří Lněnička předchozího dne 

předčítal důležité pasáže ze spisu, poté následovaly obhajoby obžalovaných. Definitivní 

rozsudek by měl zaznít do konce týdne. Nepřesně je zde uvedeno, že potápěči vylovili 

z Orlické přehrady sudy s rozleptanými těly obětí – v množném čísle. Ve skutečnosti 

však byl louh pouze v jednom sudu.  

Další číslo deníku otisklo k tématu hned dva články. První informuje o tom, že 

následujícího dne celá kauza skončí. „Den na rozmyšlenou si vzali soudci pražského 

vrchního soudu, kteří rozhodují o odvolání v případu takzvaných orlických vražd.“ 134 

Je zde připomenuto, co obžalovaní spáchali, a Kopáč je označován jako důležitější 

a zajímavější postava než Černý, který všechny vraždy provedl, protože Kopáč jako 

jediný vypovídal a k činům se přiznal. „,Svými výpověďmi jsem chtěl pomoci případ 

vyřešit, a za svou špatnou minulostí tak udělat tlustou čáru. Sám jsem totiž pochopil, 

jakou cenu má lidský život,‘ řekl včera ve své závěrečné řeči Kopáč…“ Deník také 

cituje obhájce Vladimíra Kuny, který kriminalisty více méně obvinil, že Kopáčovi 
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naslibovali, že mu jako invalidovi vězení nehrozí, když promluví. Poté jsou citováni 

také obžalovaní Kuna a Chodounský, kteří Kopáče nařkli, že lže a vše si vymyslel. 

V druhém textu se píše o tom, že kauza orlických vražd bude zfilmována. „Ten, 

kdo by chtěl hlouběji proniknout do největší a nejzávažnější causy poválečné 

kriminalistiky – případu orlických vražd – bude mít možná šanci: přímo v soudní síni 

totiž sbírá materiál pro knížku a filmový scénář režisér Jiří Svoboda.“135 Sám režisér je 

zde i citován: „,Chtěl bych popsat zákulisí celého případu od začátku policejního 

vyšetřování až po konečný verdikt soudu. Zajímá mě vše, tedy i podrobnosti, které jinak 

nemají šanci dostat se do stručných novinových zpráv,‘ řekl Svoboda.“ Zmíněno je také 

to, že Kopáč souhlasil s tím, že bude s režisérem spolupracovat. V závěru textu je 

informace o tom, že kniha by měla vyjít už příští rok, avšak nakonec vyšla až v roce 

2004, tedy rok před premiérou filmu.  

O dva dny později vychází v MF DNES poslední tři články k tématu. První se 

zabývá vynesením konečného rozsudku. „Překvapivou tečku udělali včera za případem 

série orlických vražd soudci pražského vrchního soudu. Zatímco senát krajského soudu 

hned dvakrát sáhl v tuzemsku k málo vídanému doživotnímu trestu, odvolací soud byl 

jiného mínění a dva tresty zmírnil.“136 Kunovi soud místo doživotí udělil dvacet pět let 

a Ireně Meierová o dva roky méně než původně, tedy deset let. Citován je předseda 

senátu Jiří Lněnička, který odůvodnil rozhodnutí odvolacího soudu. Poté je zveřejněn 

i komentář Josefa Douchy k verdiktu, který s ním souhlasil. Vedle článku je fotografie, 

na níž je Kuna se svým obhájcem a policisty u soudu.  

Další článek se v deníku nachází hned pod prvním. Tento text opět shrnuje celou 

kauzu a připomíná čtenářům kontext případu. První z obětí Aleš Katovský je zde 

chybně pojmenován jako „Klatovský“, a to hned dvakrát. Třetí, nejkratší text s titulkem 

„Slzy dojetí se změnily v hořký pláč“ se nachází na téže straně a všímá si především 

Ireny Meierové, konkrétně její reakce na vynesení konečného rozsudku. Nejprve se totiž 

domnívala, že její trest bude zcela zrušen, ale když soudce přečetl celý verdikt do 

konce, „s hlavou v dlaních se sesunula na lavici“.137 

                                                 
135 JAK. Největší případ kriminalistiky se dostane na filmové plátno. MF DNES, 6. 11. 1997, roč. 8, 

č. 260, s. 21. 
136 JAK. Soud zmírnil tresty v cause Orlík. MF DNES, 8. 11. 1997, roč. 8, č. 262, s. 3. 
137 JAK. Slzy dojetí se změnily v hořký pláč. MF DNES, 8. 11. 1997, roč. 8, č. 262, s. 21. 
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3.3.3 Rudé právo/Právo 

První zpráva v Rudém právu o případu orlických vražd vyšla 17. 7. 1995, tedy 

ve stejný den jako v MF DNES, a shoduje se i obsahem. V obou případech jde tedy 

pouze o lehce upravené verze zprávy z ČTK, která čerpá z informací televize Nova. 

Deník na rozdíl od MF DNES zmiňuje Orlickou přehradu už v titulku, ovšem 

nepřiznává, že jde o zprávu z ČTK.  

Dalšího dne Rudé právo vydává krátký článek, ve kterém přináší exkluzivní 

informace, které údajně získalo od důvěryhodného zdroje. Čtenáři se poprvé dozvídají, 

že na dně Orlické přehrady byl nalezen sud s lidskými ostatky. MF DNES se toho dne 

tématu vůbec nevěnovala. Citován je komentář Josefa Douchy, který odmítl sdělovat 

médiím jakékoliv podrobnosti a zejména „komentovat výmysly Novy“.138 

Další zpráva v deníku vyšla až 20. 7. 1995. Jak Rudé právo uvádí, čerpalo opět 

především z neoficiálních informací od vlastního zdroje. Anonymní policista listu 

prozradil, že „zásahová jednotka a kriminálka vyjely do Rudné bezprostředně poté, co 

jim pátrači oznámili, že z přehrady vylovili mrtvolu odpovídající popisu hledané 

osoby“.139 MF DNES však o nálezu sudu a zatýkání v Rudné informovala už o den 

dříve. Zde je ovšem uvedeno i to, že muž, kterého policisté zatkli, při zásahu vyhrožoval 

sebevraždou a sledoval televizi Nova, „takže uvažovaný přímý přenos z místa konfliktu 

mohl přímo ohrozit dva policejní vyjednávače, kteří s ním v té chvíli byli v uzavřené 

místnosti“.  Pro média to uvedl ředitel pražské správy Policie ČR Miroslav Borník 

a také dodal, že prozrazení akce na Orlíku novináři stálo sedmnáct milionů korun, 

jelikož původně byla plánována jinak a muselo se vše urychlit, aby pachatelé neutekli. 

Nicméně zcela zde chybí informace o tom, že policie v souvislosti s nálezem sudu 

zatkla čtyři osoby, jak uvedla MF DNES tentýž den.  

21. 7. 1995 vychází k tématu článek na titulní straně, kde je informace o tom, že 

nález mrtvoly v Orlické přehradě nesouvisí se zmizením bývalého ředitele Banky 

Bohemia Jiřího Čadka, což Rudému právu sdělil Josef Doucha, který zároveň vyvrátil 

spekulace médií o tom, že v Orlické přehradě se hledaly zbraně. Naopak na pravou míru 

uvedl, že průzkum byl od začátku zaměřen na oběti násilných trestných činů. Text dále 

pokračuje na druhé straně novin, kde již informuje o zatčení tří mužů a jedné ženy, kteří 

                                                 
138 ZL. Policie tají, co hledá na dně přehrady. Rudé právo, 18. 7. 1995, roč. 5, č. 165, s. 5. 
139 MON, ZL. Policejní zásah v Rudné zřejmě souvisí s pátráním na přehradě. Rudé právo, 20. 7. 1995, 

roč. 5, č. 167, s. 1. 
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jsou podezřelí, že zabíjeli pro peníze. Jsou zde dále uvedeny i podrobnosti z dramatické 

zatýkací akce, která trvala více jak tři hodiny, a sám Doucha s obviněným vyjednával. 

Následujícího dne Rudé právo přineslo velký článek o případu hned na titulní 

straně vydání jako hlavní zprávu. Článek sděluje především fakta o mrtvole v sudu, tedy 

že její ostatky byly rozleptány louhem. Podrobně se zde rozebírá, jak bylo tělo 

rozřezáno na několik kusů, což byly chybné informace, které uváděly oba analyzované 

deníky. Zřejmě tak média chtěla kauze dodat na brutalitě. Jako jeden z hlavních 

pachatelů je zde označován invalidní důchodce Karel M. Na druhé straně tohoto čísla, 

kde článek pokračuje, už je však správně uváděn jako Karel K. Další mylnou spekulací, 

nebo spíše informací založenou na mylném zdroji, je to, že mrtvolou v sudu mohl být 

pachatelův švagr, jehož vraždu si měla objednat manželka oběti. Jaroslava Meiera sice 

ve skutečnosti zabili, ovšem učinil tak Černý přímo v jeho domě, kde mrtvolu nechal 

a nijak se jí nezbavoval.  

24. 7. 1995 deník odkazuje na informace, které zveřejnila televize Nova. 

V článku je již správně uvedeno, jak došlo k vraždě Kopáčova švagra Jaroslava, na níž 

se Kopáč měl 5. 7. 1992 také podílet spolu se sestrou Irenou. K vraždě však došlo až 

v roce 1993. Také je nepřesně uvedeno, že Kopáč je na vozíčku od roku 1993. Ve 

skutečnosti k nehodě došlo o rok později. Stejně jako MF DNES chybně čerpala 

z informací televize Nova, i zde deník píše, že v 80. letech Kopáč pracoval jako 

policista ve speciální jednotce SNB. „U tzv. červených baretů cvičených k zásahům 

proti teroristům a zvlášť těžkým zločincům byl do roku 1985.“140 Poté podle Novy 

pracoval jako vyhazovač ve vinárně Narcis, kde se podle deníku „zřejmě také 

prohloubily jeho kontakty s podsvětím“. 

Další číslo Rudého práva opět odkazuje na tajný policejní zdroj. Ten poskytl 

mylnou informaci o tom, že členem skupiny vrahů byl kromě šestatřicetiletého Karla K. 

ještě jiný bývalý policista, či více policistů. Dále také prozradil, že se policie obává 

toho, že kvůli předčasnému zveřejnění pátrací akce začnou další členové gangu 

likvidovat všechny svědky. Jiný policejní zdroj zase redakci deníku řekl, že prohledané 

objekty byly profesionálně uklizeny od důkazů.  

26. 7. 1995 ve svém článku Rudé právo přináší novou informaci o tom, že 

skupina inkasovala za každou vraždu asi dvě stě tisíc korun. „V dalších případech gang 

                                                 
140 Policie má prý důkazy, že se Karel K. také podílel na vraždě svého švagra. Rudé právo, 24. 7. 1995, 

roč. 5, č. 170, s. 2. 
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své oběti vybíral sám, takže jeho členové působili jako loupežní vrazi.“141 Odkazováno 

je na sdělení Jana Šuberta, který zároveň potvrdil získané informace o Karlu K., tedy že 

v roce 1990 pracoval jako policista. Poté je podrobněji popsán průběh dosavadních 

událostí. V posledním odstavci na druhé straně, kde článek pokračuje, je také citován 

ředitel Zdravotnické služby Vězeňské služby ČR Alexandr Vobora, který přiznal, že 

s umístěním Karla K. do běžné cely bude problém, jelikož odsouzený je jediný vězněný 

vozíčkář v ČR. O tomto problému MF DNES také informovala, jak jsem rozebírala již 

dříve, nicméně fakta upřesnila následovně: „V pankrácké vězeňské nemocnici jsou 

kromě Kopáče ještě další dva podobně postižení lidé, kteří však nejsou souzeni za tak 

vážné zločiny. Vedení Vězeňské služby podle svého mluvčího loni navrhovalo zřídit 

v některé věznici oddělení pro vozíčkáře, ale přetížená vězení by pro takové oddělení 

vůbec neměla místo. Navíc finance, které resort dostává, už nestačí ani na běžný provoz 

a vězeňství je před finančním kolapsem.“142 

Poslední červencový článek v Rudém právu vyšel 29. 7. 1995, který vesměs 

nepřináší žádné nové informace, pouze připomíná, že mrtvolu ze sudu, který byl 

vytažen z Orlické přehrady dva týdny nazpět, se stále nepodařilo identifikovat. „Šubert 

rovněž odmítl spekulace, že z přehrady byla vylovena dvě lidská těla – jedno v sudu 

a  druhé v igelitovém pytli. ,Tyto informace vycházejí ze záběrů, na kterých vedle sudu 

leží černý igelitový pytel. Policisté však ostatky vyjmuli ze sudu a zabalili je právě do 

toho pytle, aby je vůbec bylo možné odvézt do Ústavu soudního lékařství k pitvě,‘ 

vysvětlil.“143 

V srpnu deník otiskl pouze dva články, tedy shodně jako MF DNES, navíc ve 

stejné dny. Obsahem se však v mnohém liší. Ve vydání z 18. 8. 1995 je spolu s článkem 

publikována také fotografie Milana Porady, po kterém policie pátrá v souvislosti 

s případem. Mohl by údajně policii poskytnout důležité svědectví. Jinak se text 

zaměřuje spíše na informace o tom, že hledání dalších mrtvol v Orlické přehradě bude 

pokračovat až na podzim.  

Druhý článek se pak objevuje 29. 8. 1995 a zabývá se stejným tématem jako MF 

DNES tentýž den. Odkazováno je opět na informace od Šuberta, který sdělil, že vražda 

ze 7. 2. 1992 v erotickém salonu v Mnichovicích, souvisí s trestnou činností zadržené 

                                                 
141 LOCHMANOVÁ, Zuzana. Gang z přehrady inkasoval za každou vraždu 200 000 Kč. Rudé právo, 

26. 7. 1995, roč. 5, č. 172, s. 1-2.  
142 BRYNDA, Jaroslav. Vězeňská služba neví, co s vozíčkářem. MF DNES, 22. 4. 1997, roč. 8, č. 94, s. 5.  
143 ZL. Mrtvola v sudu dosud nebyla identifikována. Rudé právo, 29. 7. 1995, roč. 5, č. 175, s. 3. 



   

 

51 

  

skupiny. Rudé právo však oproti prvnímu analyzovanému periodiku uvádí celé jméno 

Anny Medkové.   

Další fáze informování o kauze začíná opět stejně jako v MF DNES. 12. 9. 1995 

Rudé právo přináší na titulní straně článek s rekapitulací dosud zjištěných informací. 

Pražský policejní ředitel Miroslav Borník novinářům, kteří se sjeli pod Žďákovským 

mostem, potvrdil, že policie začíná pátrat ještě alespoň po jedné mrtvole. Zejména se 

počítalo s nálezem mrtvoly Aleše K., za jehož vraždu měli dva obvinění inkasovat osm 

set tisíc korun. Doucha označuje za hlavní a jediný motiv vražd právě peníze. Je zde 

i zmínka o speciální miniponorce, kterou potápěči využili k prohledávání přehrady. Text 

pokračuje na další stránce, kde je zároveň doplněn fotografií potápěče vynořujícího se 

z přehrady.   

Další článek o kauze vychází již po změně názvu deníku. Právo 22. 9. 1995 na 

titulní straně přináší informaci o nálezu druhého sudu. „Z hloubky 48 metrů v prostoru 

pod Žďákovským mostem potápěči vyzdvihli uzavřený zinkový dvousetlitrový sud. Díky 

trhlině v plášti sudu pak mohli okamžitě zjistit jeho obsah, jímž je lidské tělo.“144 Na 

další straně jsou pak připomenuty další okolnosti, o kterých deník psal už dříve.  

Hned následujícího dne Právo čtenáře informuje o tom, že policie již zná 

totožnost mrtvoly uložené v druhém vytaženém sudu, což novinářům prozradil opět 

Šubert. „Podle něj pitva na 99 procent identifikovala oběť i proto, že mrtvé tělo nebylo 

rozřezáno na kusy a zalito žíravinou jako první oběť, nalezená v polovině července.“145 

Opět je zde opakována hypotéza, že čtyřčlenná skupina zadržených vrahů má na 

svědomí nejméně deset lidských životů. Definitivní potvrzení totožnosti muže 

z druhého sudu Právo vydává v krátkém článku 27. 9. 1995, kde odkazuje na Douchovo 

prohlášení, jeho jméno však neuvádí. 

28. 9. 1995 pak vychází stručný článek s novinkou od Šuberta, který zpravil 

novináře o tom, že potápěči našli v přehradě další zatím neznámý předmět. Ale již 

druhý den Právo na titulní straně oznamuje, že šlo o třetí hledanou oběť a předpokládá 

se, že jde o Aleše K., jak bylo zmíněno již dříve, jelikož tělo bylo skutečně zabaleno do 

drátěného pletiva. Zdrojem je opět Šubert. 

Tak je tomu i v případě čísla z 30. 9. 1995, kdy Právo informuje o ukončení 

pátrací akce na Orlíku, jelikož policie již neočekává další nálezy. „,Počet mrtvol, které 

                                                 
144 ZL. V Orlické přehradě nalezen druhý sud s lidským tělem. Právo, 22. 9. 1995, roč. 5, č. 222, s. 1. 
145 ZL. Policie zná mrtvolu v sudu. Právo, 23. 9. 1995, roč. 5, č. 223, s. 3.  
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v přehradě měly být, byl dopředu jasný, tedy tři, i když jsme kolem toho trochu 

mlžili,‘ dodal Šubert.“146 

4. 12. 1996 pak Právo vydalo článek informující o soudním procesu s orlickými 

vrahy. Zde je již celý případ pojmenován jako „kauza tzv. orlických vražd“. Autorka 

Jana Kalinová chybně uvádí, že z přehrady byly vyloveny celkem čtyři oběti. Jména 

jednotlivých zadržených jsou již uváděna celá, mezi vrahy už je zařazen i pátý člen 

skupiny Petr Chodounský. Křestní jméno druhého zavražděného je také chybně 

uvedeno jako Leonard L. Proces má pokračovat do 20. 12.  

Dále se v prosinci kauzy týkal článek z 19. 12. 1996, kde se píše o odsouzení 

Martina Tylše k dvěma a půl letům vězení. Tylš pracoval u URNY a orlické vrahy tzv. 

vyzbrojoval, dodával jim arzenál. Opět zde autorka Jana Kalinová chybně uvádí, že 

z přehrady byly vyloveny celkem čtyři oběti. Jelikož je tento článek prezentován jako 

glosa, dovoluje si autorka závěrem i osobní názor: „Zbývá tedy jen doufat, že 

obžalovaní dostanou tak výstražné tresty, že si každý dobře rozmyslí získávat majetek 

a peníze systematickým vražděním.“147 

V dubnu 1997 kauza pokračovala jednáním u Krajského soudu v Praze. Nejprve 

o něm deník psal 2. 4., konkrétně že budou vyslechnuti znalci a deset svědků. Je zde 

i krátce připomenuto pozadí celého případu, tedy kdo jsou souzení pachatelé a čeho se 

dopustili.  

17. 4. 1997 vydalo Právo článek popisující návrh státního zástupce pronesený 

při závěrečné řeči u Krajského soudu v Praze. Žádal o uložení tří výjimečných trestů pro 

orlické vrahy, pro Ludvíka Černého navrhl doživotí. Deník zde cituje jeho přesná slova 

a opakovaně líčí pozadí událostí.  

Vynesení rozsudku nad pětičlennou skupinou Právo otisklo 19. 4. 1997 na titulní 

straně. K článku je zároveň připojena fotografie, na níž je Ludvík Černý, kterého 

policejní stráž vede v poutech, a za ním jde v pozadí také Vladimír Kuna. Oběma soud 

vymezil trest doživotního vězení. Dále je zde zachycena Kopáčova krátká poznámka 

k verdiktu soudu, tedy že s ním souhlasí, vyjádření Chodounského, že je to celé 

komedie, a také odsuzující komentáře přítomných. Všichni byli rozhořčeni zejména výší 

trestu pro Kopáče, který by podle nich zasluhoval též doživotí. Na další stránce 

pokračuje článek vysvětlením okolností vražd. Patrně zde došlo k tiskové chybě, když je 

                                                 
146 ZL. Pátrací akce na Orlíku skončila, policisté našli vše, co chtěli. Právo, 30. 9. 1995, roč. 5, č. 229, 

s. 3. 
147 KALINOVÁ, Jana. První z Orlíku. Právo, 19. 12. 1996, roč. 6, č. 297, s. 4. 
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třetí oběť pojmenována jako Vlastimil „Hadr“. V posledním odstavci jsou ještě citována 

slova předsedkyně senátu, její odůvodnění uložených trestů a také informace o tom, že 

tři obžalovaní se odvolali, a rozsudek tak není pravomocný.  

Rozsudek byl učiněn pravomocným až v listopadu, kdy byla kauza předána 

k Vrchnímu soudu v Praze. Právo poprvé informuje o odvolacím procesu 4. 11. 1997, 

kdy měl soud případ opět začít projednávat. V krátkém článku jsou připomenuta pouze 

jména obžalovaných a za co jsou souzeni, tedy o čem soud bude jednat. 

8. 11. 1997 již v Právu vychází zpráva o definitivním verdiktu pro orlické vrahy, 

kde je kromě přesných rozsudků uvedeno: „Jak předseda senátu v odůvodnění rozsudku 

VS uvedl, naprosto se ztotožnili s názorem KS, který při svém rozhodování vycházel 

z doznání Kopáče, jež vzal jako věrohodné. Proti rozsudku VS nejsou žádné další řádné 

opravné prostředky přípustné.“148 

3.3.4 Další poznatky a shrnutí 

Celkem ve zkoumaném období k tématu vyšlo 58 článků. Ukázalo se, že 

dohromady MF DNES vydala více článků, což platí i ve třech vybraných měsících. 

Pouze v červenci 1995 vyšla v Rudém právu jedna zpráva navíc, v dalších dvou 

měsících se v počtu článků deníky shodovaly. Nejvíce se kauzou zabývalo Rudé právo 

v červenci 1995, kdy vydalo devět článků. Více fotografií celkem ve sledovaném 

období otiskla MF DNES. Všechna zjištěná čísla uvádím níže v tabulce a grafu.  

 

 

 Mladá fronta DNES Rudé právo/Právo 

Celkem 33 25 

1995 (červenec-září) 17 18 

1996 (prosinec) 6 2 

1997 (duben a listopad) 10 5 

Fotografie celkem 8 3 

Tabulka 1: Počet článků a fotografií 

                                                 
148 AJO. Za orlické vraždy jedno doživotí. Právo, 8. 11. 1997, roč. 7, č. 262, s. 3. 
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Graf 1: Počet článků ve vybraných obdobích 

 

Z toho, jak média mlhavě přinášela informace s tím, že mají některé tajné zdroje 

od policie a také s častými zmínkami, že policie odmítá prozrazovat podrobnosti či další 

kroky při vyšetřování, můžeme usuzovat, že policisté vskutku počítali s větším počtem 

obětí v rámci širšího regionu, zřejmě i za hranicemi ČR. Tato hypotéza se jim však při 

vyšetřování nepotvrdila, proto postupně začali informace uvolňovat, zejména když 

vyslechli většinu svědků. Mediální obraz je vlastně prezentován jako takový detektivní 

příběh, v němž je postupně odhalováno více a více informací, kdo byli pachatelé, jak ke 

všemu došlo apod. 

Kauza byla v obou vybraných denících často nazývána jako „největší případ 

české poválečné kriminalistiky a justice“. Dále např. jako „nejbestiálnější zločin 

polistopadové scény“, „nejzávažnější případ v české kriminalistice“ apod. Podobná 

přízviska, která novináři kauze dávali, se objevila celkem sedmkrát.  

Všech pět obviněných nejčastěji novináři zkráceně pojmenovávali jako „skupinu 

nájemných vrahů“ a dále také jako „gang“ – toto slovo bylo použito celkem devětkrát 

v obou denících dohromady. Dále se objevovala slovní spojení jako „vraždící gang“, 

„gang z Orlíku“, „gang nájemných vrahů“, „mimořádně nebezpečný vraždící gang“ atd. 

Stejně tak Kopáče nejčastěji v obou denících označovali jako „hlavu organizace“, pak 

také jako „šéfa gangu“, „šéfa skupiny“ nebo dokonce jako „mozek vraždící skupiny“.  

Oba deníky psaly také o dvou Kopáčových pokusech o sebevraždu 

v pankráckém vězení, ke kterým došlo mimo sledované období. O prvním pokusu se 

zmínilo nejprve Právo 5. 2. 1997, o den později i MF DNES, každý však pro zprávu 
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využil jiné zdroje. „Mluvčí Vězeňské služby Eduard Vacek včera řekl, že invalidního 

Kopáče zachránil dozorce. Vězeň se tak podle jeho slov bude moci účastnit procesu, 

který má pokračovat do 21. února.“149 Kopáč se pokusil oběsit za pásek od županu na 

hrazdě pro invalidy nad postelí. Také údajně zanechal dopis na rozloučenou, ve kterém 

psal o bezvýchodnosti a svých depresích. Právu tytéž informace poskytl ředitel věznice 

Jaroslav Gruber. O druhém pokusu o sebevraždu informovaly oba deníky ve stejný den 

26. 8. 1997, kde byla jako hlavní zdroj uvedena TV Prima. V Právu je ale nepřesně 

napsáno, že vrazi své oběti nejprve zastřelili a poté je „zavřené v sudech s louhem 

shazovali ze Žďákovského mostu do Orlické přehrady“150, i když louh byl pouze 

v jednom sudu. 

„Ukazuje se, že novináři mají při užívání zdrojů sklon k rutinnímu využívání 

omezeného počtu již osvědčených zdrojů a zejména zdrojů s oficiálním byrokratickým 

statusem. Primárně proto, že tyto typy sociálních aktérů naplňují profesionální 

požadavky po efektivních a spolehlivých zdrojích.“151 Tento předpoklad se potvrdil 

i v naší analýze. MF DNES využívala více než čtrnáct různých zdrojů, nejčastěji byl 

citován, příp. uváděn jako zdroj informací ředitel středočeského krajského úřadu 

vyšetřování Josef Doucha (celkem dvanáctkrát, pro srovnání druhý deník jen pětkrát). 

Rudé právo/Právo celkem uvedlo stejný počet zdrojů, nikoliv vždy tytéž. Tento deník 

nejvíce využíval informace od tiskového mluvčího MV ČR Jana Šuberta152 – celkem 

desetkrát, MF DNES sedmkrát. Oba tituly ve dvou případech odkazovaly také na 

informace prezentované televizí Nova a dvakrát ve stejný den i na televizi Prima. Jak 

MF DNES, tak Rudé právo využilo několikrát i různé anonymní policejní zdroje, ovšem 

nelze posoudit, zda vždy tytéž, nicméně odkazovaly na ně jen během července 1995.  

Dalším nejčastějším zdrojem informací pak byli zejména sami obžalovaní, když 

se ke kauze vyjadřovali po jednání soudu, nebo jsou využita jejich slova při výsleších. 

Promluvili Kopáč (použito třikrát v MF), Chodounský (třikrát v MF a jednou v RP), 

Kuna (třikrát v MF) a Černý (jednou v RP). Meierová nebyla citována ani jednou, 

s novináři ani nikdy nekomunikovala.  

Jako zdroj informací využila MF DNES dále, většinou pro jeden článek, 

mluvčího Vězeňské služby Eduarda Vacka, předsedu senátu Vrchního soudu v Praze 

Jiřího Lněničku (téměř ve stejné dny ho citovalo i Právo), režiséra Jiřího Svobodu, 

                                                 
149 MAR, BRY. Obžalovaný ze série vražd se chtěl zabít. MF DNES, 6. 2. 1997, roč. 8, č. 31, s. 21. 
150 ŠÁR. Kopáč se chtěl oběsit v cele. Právo, 26. 8. 1997, roč. 7, č. 199, s. 2.  
151 TRAMPOTA, op. cit., ref. 101, s. 80. 
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ředitele pražské policie Miroslava Borníka, policejního komisaře Miroslava Vávru nebo 

ředitele Báňské záchranné služby Ostrava Václava Poštu. 

Rudé právo, resp. Právo ve svých článcích zase mimo jiné odkazovalo na 

přednostu Ústavu soudního lékařství, státního zástupce, předsedkyni senátu Krajského 

soudu v Praze (chybí jména), také na Miroslava Borníka, dále na ředitele Zdravotnické 

služby Vězeňské služby ČR Alexandra Voboru nebo na ředitele věznice Praha-Pankrác 

Jaroslava Grubera.  

MF DNES otiskla na titulní straně čtyři texty, Rudé právo, resp. Právo na první 

stranu umístilo deset článků. První jmenovaný deník o kauze psal zejména v rubrice 

Kriminalita na straně dvacet jedna (celkem v devatenácti případech). V ostatních 

analyzovaných vydáních články vycházely na druhé nebo třetí straně, příp. na první 

straně rubriky Z Prahy.  

Druhý analyzovaný deník texty týkající se kauzy orlických vražd nejčastěji 

zařazoval, jak už bylo řečeno, na titulní stranu, dále celkem osmkrát na třetí stranu 

vydání. Rudé právo/Právo tedy sice ve srovnání s MF DNES vydalo dohromady méně 

článků, ale kauze přikládalo větší důležitost umístěním na přední strany.  

 

3.4 Mediální obraz kauzy v televizi 

V této části práce se ještě zaměřím na sumarizaci zpráv prezentovaných o tématu 

v televizi. Rozhodně však nemám v úmyslu porovnávat mediální obraz kauzy v tisku 

a televizi, jelikož výstupy z těchto odlišných typů médií ani srovnat nelze, každý má 

totiž svůj diskurz.  

Jako první o kauze informovala televize Nova. „První sud je připraven 

k převozu na patologii. Vtom se však všem přítomným sevře žaludek. U pontonu se 

objeví přenosový vůz televize Nova. Situaci zachránil až podplukovník Josef Doucha. 

,Koná se tu skutečně policejní akce, která má co do činění s organizovaným zločinem. 

Zatím mohu prohlásit, že výsledky byly splněny na sto procent. Nevylučuje se ani nález 

těl mrtvých podnikatelů.‘“153 Jelikož však tato stanice nemá pro veřejnost dostupný 

archiv starších pořadů, soustředila jsem se pouze na zpravodajství České televize. Na 

závěr této kapitoly ještě připomenu dokument, který se o kauze též zmiňuje. 

                                                                                                                                               
152 V současné době je Jan Šubert tiskovým mluvčím BIS (Bezpečnostní informační služby). 
153 HORÁK, op. cit., ref. 91, s. 91.  
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3.4.1 Česká televize 

V letech 1995-1997 Česká televize (dále jen ČT) vysílala jako každodenní 

hlavní zpravodajskou relaci pořad Události, a to vždy od 19:30 do 19:55, poté 

následovaly novinky ze sportu v pořadu Branky, body, vteřiny. Dále je kauza podrobněji 

rozebírána v podvečerním programu Zprávy 18 a později v pořadu 21 (tzv. 

Jednadvacítka). Číslovka v obou názvech zároveň napovídá čas, kdy byly dané relace 

pravidelně vysílány.  

ČT o kauze orlických vražd informovala podobně jako vybrané analyzované 

deníky. První zmínku o vraždách podnikatelů a nalezeném sudu přináší ČT 20. 7. 1995 

v pořadu Zprávy 18. Moderátorka Daniela Drtinová154 ve studiu nejprve prozrazuje, že 

vyšetřování záhadných vražd na objednávku trvá již čtyři roky. V následující reportáži 

se jako hlavní mluvčí vedle reportéra vyskytuje Josef Doucha. Reportér se ho ptá, 

o kolik mrtvých těl nalezených v přehradě by se mělo jednat. Na to mu ovšem Doucha 

odpoví obligátním „Bez komentáře“. 

Tentýž večer o nálezu sudu hovořil i Jiří Janeček155 v Událostech. Moderátor 

zprávu zmiňuje již v headlinu. V reportáži se k případu opět nejvíce vyjadřuje Doucha, 

který líčí především způsob likvidace lidí a také jak probíhalo zatýkání podezřelých, 

zejména hlavního pachatele v Rudné u Prahy. „Je to ústřední postava této veliké 

a velice závažné kauzy. Zejména poté, když zjistil, že policie operuje ve vodní nádrži 

Orlík, z televizních záběrů, tak v podstatě čekal, kdy si pro něho policie přijde.“156 

Obrazový materiál doplňující mluvený komentář tvoří především fotografické snímky, 

na nichž je zachyceno vytažení sudu na ponton, pohled na sud se zbytky těla a tělo 

v sudu rozleptané žíravinou. Tyto záběry pak ČT používá v každém příspěvku 

v následujících dnech. Dále se v reportážích pravidelně objevují záběry na hrad Orlík, 

na přehradu a Žďákovský most.  

Další informace o případu přináší ČT 25. 7. 1995. Události tentokrát moderuje 

Jolana Voldánová157 a o prohledávání přehrady se zmiňuje již v headlinu. Tato reportáž 

                                                 
154 Daniela Drtinová působila v ČT v letech 1993-2013. Poté byla nečekaně odvolána z pořadu Události, 

komentáře, což odstartovalo tzv. krizi v ČT. V roce 2014 s Martinem Veselovským založili internetovou 

zpravodajskou televizi DVTV, kde oba pracují dodnes. 
155 Později se stal Jiří Janeček generálním ředitelem ČT. Tuto funkci plnil od roku 2002. Po osmi letech 

ze zdravotních důvodů z ČT odešel a od té doby post zastává Petr Dvořák.  
156 Události. TV, ČT1. 20. července 1995. 19:30. 
157 Jolana Voldánová v redakci zpravodajství ČT pracovala od roku 1993, pořad Události moderovala 

v letech 1995-2013. 16. 6. 2013 divákům v přímém přenosu oznámila, že po dvaceti letech z ČT odchází. 

V moderátorském týmu ji nahradila Daniela Písařovicová, která hlavní zpravodajskou relaci moderuje 

dodnes. Voldánová nyní působí v Českém rozhlasu. 
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trvá cca dvě minuty a podrobněji v ní reportéři Karel Novák a Václav Tichý popisují 

pozadí celé kauzy. Hlavním mluvčím je vedle nich Jan Šubert. Ten se snažil na pravou 

míru uvést spekulace médií, když řekl: „Je to řada vražd, nejsou to desítky. A musím 

také zdůraznit, že ne všechny oběti skončily v sudech na dně přehrady.“158 Reportér to 

však komentuje slovy: „Orlická přehrada byla přesto prvním místem, kde policie našla 

v kovovém sudu torzo mrtvého muže zalitého louhem. Tento způsob likvidace lidí byl 

u nás použit poprvé.“ Šubert dále zdůrazňuje, že mrtvolu z prvního vytaženého sudu se 

dosud nepodařilo identifikovat. Reportér však opět reaguje: „Podle našich informací 

však policisté jméno zlikvidovaného muže znají a vědí i to, že zavražděný byl podnikatel. 

Jak se nám dále podařilo zjistit, našli policisté na dně přehrady ještě jedno tělo. Torzo 

muže bylo zabalené v černém igelitu a leželo nedaleko od první oběti.“ To však byly 

pouhé spekulace, jelikož druhé tělo se v té době ještě nenašlo. Blíže je pak také 

představen zadržený Karel K. 

Detaily chtěla ČT poskytnout ve večerním pořadu 21, proto moderátorka 

Barbora Tachecí měla vyzpovídat právě Jana Šuberta. Nepočítali však zřejmě s tím, že 

Šubert většinu informací nebude moci prozradit právě kvůli probíhajícímu vyšetřování. 

Nejprve reportéři v příspěvku shrnují dosavadní poznatky. Ovšem mylně uvádějí, že 

počet obětí zadržených nájemných vrahů přesáhl první desítku, i když v té době se jistě 

vědělo jen o dvou mrtvolách – o té, kterou týden před tím našli policisté v sudu 

s louhem, a o zastřeleném švagrovi Karla K. Reportéři konkrétně řekli: „Karel K. byl 

nájemným vrahem manžela svojí sestry, která je také ve vazbě pro spoluúčast. K vlastní 

likvidaci podnikatelů ale došlo už v roce 1991. Tehdy lidé nacházeli po celém území 

zavražděné osoby, a to jak na ulicích, tak také v autech nebo na schodech rodinných 

domků. V těchto případech se jednalo o vraždy na objednávku. Po čase však skupina 

najatých vrahů zjistila, že si tímto způsobem mohou vydělávat sami.“159 Šubert poté 

přímo ve studiu nepotvrzuje, ani nevyvrací, že čísla, která televize uvádí, jsou pravdivá.  

Další rozhovor s Šubertem poskytují Události v reportáži z 27. 7. 1995. 

Moderátorka Jolana Voldánová již ve studiu upozorňuje na to, že tiskový mluvčí 

informace o množství nalezených těl v Orlické přehradě dementoval a upřesnil, že se 

doposud nalezla jen jedna oběť, jejíž totožnost zatím není známa.  

17. 8. 1995 pak v Událostech zazněla zpráva o tom, že policie začne dále 

prohledávat přehradu na podzim. Promlouvá zde opět Jan Šubert, který k případu mimo 

                                                 
158 Události. TV, ČT1. 25. července 1995. 19:30. 
159 21. TV, ČT1. 25. července 1995. 21:00. 
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jiné dodal: „Celé to pátrání směřuje k tomu, aby policie identifikovala a dala do 

kontextu a do souvislosti činnost těchto nájemných vrahů s dosud neobjasněnými 

vraždami.“160 Poté jsou uveřejněny záběry na fotografii Milana Porady, kterého policie 

hledá v souvislosti s případem. 

Informace o další vraždě, kterou policie přičítá dvěma ze zadržených vrahů, 

přinesly Události 28. 8. 1995, kde Šubert upřesnil, že šlo o tři roky starý případ, kdy byl 

majitelce erotického salonu v Mnichovicích paní Anně M. poštou doručen balíček, jenž 

jí v rukou explodoval. Toto sdělení je doprovázeno ilustračními záběry ze striptýzového 

klubu.  

Dále se zpravodajství ČT kauzou zabývalo 11. 9. 1995. V Událostech již 

v headlinu moderátor Jiří Janeček oznamuje, že se opět začalo pátrat po obětech 

v Orlické přehradě. Stále však byla zdůrazňována informace, že Karel K. se společníky 

zabili asi deset lidí. Reportér Karel Novák v připraveném příspěvku podává informace 

přímo z pontonu na přehradě, kde je obklopen potápěči a policisty. Zpráva tak budí 

dojem exkluzivity a snahy být informacím co nejblíže, přímo u zdroje. Možná i proto 

v této reportáži promlouvá hned pět osob. Miroslav Borník, pražský policejní ředitel, 

zmiňuje, že než začali dno prohledávat potápěči z ostravské Báňské záchranné služby, 

nabízeli se i němečtí policisté, kteří však při obhlédnutí terénu znejistěli a doporučili 

spíše zásah námořního letectva. Vrchní komisař Miroslav Vávra prohlásil, že to je 

zřejmě důvod, proč si vrazi vybrali právě Orlík, jelikož je to jedna z nejhlubších 

přehrad. Dále se k pátrací akci vyjadřuje Václav Pošta, ředitel potápěčů z Ostravy, který 

upřesňuje, jaké vybavení k prohledávání mají k dispozici – miniponorku a sonary 

k mapování dna. Již tradičně promlouvá i Jan Šubert, který přináší konkrétní informace 

o oběti, kterou zrovna hledají, tedy podnikatele Aleše K., který by měl být zabalen 

v drátěném pletivu. Nakonec Josef Doucha dodává, že nalezený sud byl zaletován na 

jiném místě a do přehrady nakonec převezen.  

Po více než čtrnácti dnech ČT v pořadu Události přináší zprávu o vyzvednutí 

těla zabaleného v drátěném pletivu ze dna Orlické přehrady, přesně jak se očekávalo. 

Zdrojem informací je zde především Jan Šubert, který také potvrzuje předpoklad, že jde 

o pohřešovaného podnikatele Aleše K. Reportér příspěvek zakončil slovy: „Z 20 tisíc 

metrů čtverečních plochy dna přehrady pod Žďákovským mostem zbývá potápěčům 

                                                 
160 Události. TV, ČT1. 17. srpna 1995. 19:30. 
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prohledat už jen deset metrů. Pátrání by mělo skončit zítra v poledne. Další nález podle 

Jana Šuberta kriminalisté neočekávají.“161 

Následujícího dne pak dosavadní průběh vyšetřování shrnuje moderátorka Jitka 

Obzinová ve večerní Jednadvacítce, jelikož toho dne byla pátrací akce na Orlické 

přehradě po dvou měsících ukončena. Reportáž důkladně sumarizuje informace zjištěné 

o třech obětech, jejichž těla byla nalezena v Orlické přehradě, a také o zadržených 

podezřelých. Do studia pak přijal pozvání Josef Doucha, který moderátorce prozradil, že 

byla ukončena teprve první fáze vyšetřování, ale že očekávají odhalení „další trestné 

činnosti téhož charakteru“.162 Mimo jiné dále potvrzuje, že vyšetřovatelé zatím 

zdokumentovali šest vražd a že téměř všichni zadržení při výsleších hovoří. Na konci 

rozhovoru Obzinová vrahy přirovnává k monstrům bez pocitu lítosti, Doucha však 

odpovídá, že to lépe posoudí znalci, jelikož vrazi budou podrobeni zkoumání psychiatrů 

a psychologů.  

O rok později 6. 12. 1996 Události informují o probíhajícím soudním procesu 

s orlickými vrahy, při němž u Krajského soudu v Praze vypovídal zejména Kopáč. 

Obžalovaných je již pět a jsou označováni celým jménem. Je jim připisována série pěti 

vražd, nikoliv šesti ani deseti, jak se ve zprávách dlouho chybně opakovalo. Je zde 

i zmínka o tom, že Kopáč je od roku 1994 na vozíku, což do té doby v žádných 

analyzovaných pořadech na ČT nezaznělo.  

18. 4. 1997 v Událostech moderátor Jiří Janeček přináší aktuální zprávu o tom, 

že toho dne bylo odsouzeno pět pachatelů v tzv. orlické kauze. Reportérka Světlana 

Ševčíková poté v příspěvku k tématu říká: „Orlická kauza, která se zřejmě do dějin 

české kriminalistiky zapíše jako jeden z nejzávažnějších případů, vzbudila zájem 

veřejnosti zejména kvůli brutalitě jejich hlavních aktérů.“163 Shrnuje pak celý případ 

tím, že obě mrtvoly v sudech byly zalité louhem, i když tomu tak nebylo, a že těla byla 

vyzvednuta v červenci 1995, i když tehdy se našlo teprve první. Jde zde o klasické 

zjednodušování, resp. zkratkovitost výpovědi.  

 4. 11. 1997 se ČT k tématu vrací, jelikož v dubnu se obžalovaní odvolali, takže 

tehdy začal Vrchní soud v Praze kauzu opět projednávat, o čemž informuje Jolana 

Voldánová pouze v headlinu Událostí. 7. 11. 1997 již však přináší podrobnější reportáž, 

jelikož byl mezitím vynesen definitivní verdikt. Voldánová ve studiu uvádí reportáž 

                                                 
161 Události. TV, ČT1. 28. září 1995. 19:30. 
162 21. TV, ČT1. 29. září 1995. 21:00. 
163 Události. TV, ČT1. 18. dubna 1997. 19:30. 
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slovy: „Osud pětičlenné skupiny nájemných vrahů, kteří mají na svědomí pět lidí, 

sleduje veřejnost i média už déle než dva roky. Dvěma odsouzeným snížili soudci 

původní trest a třem odvolání zamítli.“164 Podrobnosti pak přináší reportérka Světlana 

Ševčíková, která se mimo jiné poprvé zmiňuje o chystaném filmu inspirovaném 

případem orlických vrahů, který plánuje natočit režisér Jiří Svoboda, jenž se chce 

zaměřit hlavně na jednotlivé osobnosti kauzy. Na závěr je v reportáži detailně shrnuta 

celá kauza v datech. Zmíněným filmem se práce bude zabývat v následující kapitole.   

3.4.2 Dokumenty 

Pro televizi se brzy po zatčení pachatelů začaly natáčet i různé dokumentární 

cykly o vraždách. V jednom z nich nazvaném Proměny českého zločinu165 jsou 

prezentovány „nejznámější případy nových forem kriminality a jejího potírání českou 

policií“.166 Tento dokument se zaměřil na vraždy a jinou trestnou činnost z 90. let a je 

na něm unikátní to, že jsou v něm využity policejní záběry z rekonstrukcí jednotlivých 

činů. Připomenuta je např. kauza vraha Roubala, tzv. lehké topné oleje, což byl případ 

hospodářské kriminality, a v neposlední řadě právě kauza orlických vražd. Na případ 

nájemných vrahů, kteří zabíjeli především podnikatele, zde vzpomíná vedoucí týmu 

kriminalistů major Jan Štoček, který upozorňuje mimo jiné na to, že organizátorem 

všeho byl Karel Kopáč. „Svou obludností zaskočil případ Orlík i otrlé kriminalisty. 

Spleť událostí a vztahů v této skupině se podařilo rozkrýt až díky náhodě. Osud si totiž 

krutě zahrál s Karlem Kopáčem, který po autonehodě zůstal na vozíčku. Snad proto po 

svém zatčení promluvil.“167 

Dále dokument obsahuje i autentické ukázky z výslechu Ludvíka Černého 

a Karla Kopáče, záběry na Orlickou přehradu s potápěči a záznam rekonstrukce z místa 

činu, kde Vladimír Kuna popisuje, jak vkládal mrtvolu Leorenta Lipoveciho do sudu 

a jak se chovali spolupachatelé. Policejní technici v tomto cyklu vysvětlují i různé 

metody práce. „Každý vybraný případ reprezentuje jednu metodu vyšetřování, 

sledování, vyhodnocování informací apod.“168 V souvislosti s kauzou orlických vražd je 

ukázána metoda superprojekce, která byla využita zejména pro identifikaci obětí 

                                                 
164 Události. TV, ČT1. 7. listopadu 1997. 19:30. 
165 Proměny českého zločinu [film]. Režie Zora CEJNKOVÁ. Česko, 2002. 57 min.   
166 Česká televize [online]. 2011 [cit. 30. 4. 2016]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/porady/1074385725-promeny-ceskeho-zlocinu/20232424964> 
167 Proměny českého zločinu [film]. Režie Zora CEJNKOVÁ. Česko, 2002, 00:21:28.  
168 Česká televize [online]. 2011 [cit. 30. 4. 2016]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/porady/1074385725-promeny-ceskeho-zlocinu/20232424964> 
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nalezených v sudech. Případy v dokumentu komentuje i publicista Viktorín Šulc, který 

se věnoval právě fenoménu podnikatelské vraždy. 

Připomenuta je konečně i úloha tisku a televize. V případu orlických vražd do 

vyšetřování nečekaně zasáhla televize Nova a přísně tajnou akci odhalila v přímém 

přenosu, takže vyšetřování muselo být urychleno, jinak by došlo ke komplikacím při 

zatýkání, k čemuž vlastně stejně došlo u Karla Kopáče. Tehdejší vedoucí Prvního 

oddělení vyšetřování policie Praha Josef Mareš169 zde vysvětluje, jak s Novou na místě 

jednali: „My jsme se tam vydávali za ekology, kteří čistí dno. Potom se v pátek vylovil 

první sud, ale pořád jsme to chtěli držet v tajnosti. Bohužel neudrželi jsme to a v sobotu 

se tam už objevila televize Nova, tak my jsme jim skálopevně říkali, že jsme ekologové, 

že nejsme policisté. (…) My jsme se s novináři, konkrétně s panem Vítkem, nechtěli 

domlouvat, ale on to vyřešil svojí cestou – půjčil si pramici, a když jsme viděli, že 

vesluje k nám, tak už nezbývalo nic jiného, než mu nějaké informace dát.“170  

 

                                                 
169 Josef Mareš dodnes pracuje na pražském policejním ředitelství a v posledních letech se také 

spolupodílel na scénáři k televiznímu seriálu Případy 1. oddělení (ČT, 2015) natočeném podle skutečných 

případů, o němž jsem se zmiňovala již v předchozí kapitole. 
170 Proměny českého zločinu [film]. Režie Zora CEJNKOVÁ. Česko, 2002, 00:25:16.  
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4. KAUZA ORLICKÝCH VRAŽD VE FILMU 
V této kapitole nejprve představím osobnost a tvorbu režiséra Jiřího Svobody 

a poté se zaměřím na jeho snímek Sametoví vrazi, jenž se inspiroval kauzou orlických 

vražd, kterou jsem podrobněji rozebírala v předchozích kapitolách. Nebudu se však 

snažit o podrobnou odbornou analýzu samotného filmu. Tu přenechám filmovým 

vědcům, kteří by mohli využít např. sémioticko-strukturální analýzu nebo 

neoformalistickou filmovou analýzu podle Kristin Thompsonové171. Nebudu si tedy 

primárně všímat ani stylistických postupů, které jsou ve snímku použity, tj. mizanscéna, 

kamera, hudba, střih atd. Pro účely této práce mě zajímá především obsahová složka 

sdělení, zejména pak rozdíly mezi realitou a filmovým zobrazením, pokusím se odhalit 

Svobodovy autorské licence. Budu se tedy pohybovat především v syntagmatické 

rovině, pro jejíž rozbor se využívá analýza vyprávění, resp. narativu, kterou si ale 

nesmíme plést s narativní analýzou. „Narativní analýza se zajímá o proces vyprávění, 

analýza narativu o to, co je vyprávěno a jak.“172  

Hlavním zdrojem informací v této kapitole, vedle samotného filmu, bude 

rozhovor s režisérem Jiřím Svobodou. Nepůjde o standardizovaný rozhovor, v němž 

jsou otázky předem strukturované a klade se důraz na přesnou formulaci i jejich pořadí. 

V této práci tedy využiji častější metodu dotazování – tzv. řízený rozhovor (neboli 

polostrukturovaný), při němž si tazatel připraví soupis otázek, ale podle průběhu 

rozhovoru je dále upravuje podle potřeby (dle aktuálního uvážení tazatele). To jsou tzv. 

sekundární otázky, které „vznikají ad hoc při realizaci rozhovoru, s cílem doplnit, co již 

zaznělo, nebo podnítit informanta k další výpovědi“.173 

Díky údajům získaným z rozhovoru se posléze pokusím odpovědět na otázku, 

kterou jsem si položila na začátku: „Jak kauzu pojali filmoví tvůrci ve snímku Sametoví 

vrazi – zejména co využil režisér, scénárista a autor námětu Jiří Svoboda při modifikaci 

konkrétních faktů ve filmový příběh?“ Především mě tedy bude zajímat, jak je film 

důsledný v přebírání faktů a do jaké míry události mění a proč. Kompletní přepis 

důležitých pasáží rozhovoru přikládám v přílohách na konci této práce.  

                                                 
171 Více viz THOMPSONOVÁ, Kristin. Neoformalistická filmová analýza: Jeden přístup, mnoho metod. 

Iluminace. 1998, roč. 10, č. 1, s. 29-60. 
172 SEDLÁKOVÁ, op. cit., ref. 3, s. 369.  
173 Ibid., s. 211. 
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4.1 Biografie a filmografie Jiřího Svobody 

Jiří Svoboda se narodil 5. 5. 1945 v Kladně, kde také studoval obor strojírenská 

technologie na střední průmyslové škole. Jelikož ho vždy zajímala filozofie a zejména 

existencialismus, pošilhával po studiích na filozofické fakultě, nicméně nakonec se 

rozhodl pro divadelní režii, protože chtěl psát a tvořit. Když však v roce 1963 napsal 

otevřený dopis, v němž kritizoval potlačování svobody tisku a umělecké tvorby, byl 

z DAMU vyloučen. V roce 1971 se mu nakonec podařilo dostudovat FAMU, obor 

filmová a televizní režie. Na FAMU „v ročníku vedeném Karlem Kachyňou si tříbil svůj 

filmový vkus, obdivoval raná díla Jeana-Luca Godarda a vůbec lnul k tvůrcům 

francouzské nové vlny (třeba debutu Alaina Resnaise Hirošima, má láska), zatímco 

Fellini s Antonionim ho tak trochu nudili a Bergman se mu zdál na jeho vkus až příliš 

divadelní“.174  

Režijně debutoval na přelomu 60. a 70. let, kdy dostal díky Jiřímu Hubačovi 

příležitost natočit svůj absolventský film pro Československou televizi, kde tehdy 

vznikal druhý program. Natočil adaptaci Dostojevského novely Věčný manžel, jež však 

nakonec do televize zařazena nebyla, jelikož s tím Antonín Dvořák, který byl nově 

zvolen do vedoucí funkce, nesouhlasil. Poté se Svoboda stal členem komunistické 

strany, „nicméně rovných deset let figuroval na černé listině Československé televize 

a nesměl pro ni nic natočit“175. Po studiích tedy pracoval nejprve jako scénárista a od 

roku 1974 také jako režisér pro Filmová studia Barrandov, kde natočil dva filmy: cyklus 

tří povídek Motiv pro vraždu (1974) a psychologické drama Zrcadlo pro Kristýnu 

(1975). Povídka Rukojmí z prvního jmenovaného cyklu „představuje prototyp druhé 

poloviny jeho tvorby, a sice kriminální film detailně se zabývající mechanismy zla“.176  

O svobodu tvorby však záhy přišel, jelikož politicko-společenská situace v zemi 

vyžadovala jiné náměty, zejména téma třídního boje. Proto natočil angažované filmy 

kritizující kapitalistickou společnost jako Dům Na poříčí (1976) a o něco více 

psychologický snímek Oddechový čas (1977). „…zlom v jeho kariéře a kýžený návrat 

k filmům, s nimiž na počátku 70. let začínal, představuje až Dívka s mušlí (1980), 

adaptace románu Jaromíry Kolárové… Návrat k psychologické drobnokresbě 

a perfektnímu obrazovému ztvárnění, které v některých filmech hraničí snad až 

                                                 
174 SEDLÁČEK, Jaroslav. Vše, čím jsem byl, jsem byl rád. Cinema: filmový měsíčník. 2005, roč. 15, č. 1, 

s. 63. 
175 Ibid. 
176 Ibid., s. 64.  
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s manýrismem, záhy podpoří další pilíř tak charakteristický pro Svobodovo vrcholné 

období – špičkové herecké obsazení.“177  

V 80. letech se Svoboda začal zabývat svým oblíbeným tématem, tedy hranicí 

dobra a zla. S využitím prvků akčního filmu natočil thriller Řetěz (1981), dále autorský 

psychologický snímek Schůzka se stíny (1982), podle stejnojmenné novely Vladimíra 

Körnera zfilmoval oceňované drama z poválečného pohraničí Zánik samoty Berhof 

(1983), podle románu Valji Stýblové realizoval film z prostředí neurochirurgie Skalpel, 

prosím (1985) ad. Poslední dva jmenované filmy jsou považovány za první vrchol 

Svobodovy tvorby. 

Později se v roce 1987 stal předsedou filmové sekce Svazu českých 

dramatických umělců a 19. 11. 1989 spoluzakládal v Činoherním klubu Občanské 

fórum. V letech 1990-1993 zastával funkci předsedy komunistické strany. Na Mikuláše 

roku 1992 na něj byl spáchán atentát, život mu tehdy zachránily dcera s manželkou. Po 

tomto incidentu, který se nikdy nepodařilo objasnit, se Svoboda vzdal všech 

společenských a politických funkcí a vystoupil z komunistické strany. Od roku 1994, 

kdy byl jmenován docentem pro obor filmové a televizní režie, později profesorem, 

přednášel na FAMU. Vedle pedagogické činnosti se živil zejména jako dabingový 

režisér a později se podílel např. na cyklu Deset století architektury (Česká televize, 

1997), který se na stanici ČT2 vysílá dodnes.  

Poté se již začal věnovat adaptacím skutečných kriminálních případů. Pro 

ostravské studio České televize natočil tři snímky, v nichž jsou ústředními hrdiny 

zločinci a vrazi. Svoboda je však, „nesoudí, dokonce s nimi ani nesympatizuje. Ukazuje 

pouze to, co ve výsledku dává divákovi možnost přemýšlet nad jejich činy i okolnostmi, 

a to bez známky zaujetí. I tento přístup je zjevně stylizací, ale spíše uměleckého 

charakteru, než manipulací s fakty, které by měnily a stavěly obsah výpovědi díla do 

rozporu s oficiální předlohou – reálnou soudní kauzou, která autorovi posloužila 

především jako inspirace.“178 Šlo nejprve o dokumentární drama Výbuch (2001), poté 

autentický kriminální příběh z normalizačního období Udělení milosti se zamítá (2002) 

a konečně film Sametoví vrazi, na kterém již delší dobu pracoval. „Na nich není třeba 

                                                 
177 Ibid.  
178 Česká televize. Sametoví vrazi [online]. 2005 [cit. 7. 5. 2016]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/specialy/sametovivrazi/realizace.php> 
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nic fabulovat, protože ve svém reálném předobraze naši nejbujnější fantazii daleko 

překonávají.“179  

Ve Svobodově tvorbě je patrný zájem o psychologické příběhy, zaměřoval se 

především na „analýzu psychiky člověka v mimořádné situaci“.180 Svoboda také natočil 

více než třicet televizních filmů, inscenací a dokumentů a během své filmové kariéry 

získal i řadu ocenění – mimo jiné např. Velkou zvláštní cenu na MFF v Karlových 

Varech a Cenu poroty a Cenu diváků na MFF pro mládež v Cannes za Zánik samoty 

Berhof, Hlavní cenu na MFF v San Remu za Schůzku se stíny, čestné uznání na MFF 

v Riu de Janeiru za Prokletí domu Hajnů ad.181 

 

4.2 Film Sametoví vrazi 

Režisér Jiří Svoboda námět k filmu čerpal z případu orlických vražd, který v 90. 

letech veřejnost šokoval svojí krutostí, cynickým rozměrem a brutalitou provedení 

jednotlivých trestných činů, jak rozsahem, tak způsobem likvidace těl. Podle Svobody si 

název filmu diváci nemají přespříliš vykládat jako odkaz k Sametové revoluci, „jíž by 

přisuzoval vinu za následný zrod vlny zločinu. ,Ne, sametovými míním opravdu jen 

pachatele, lidi, kteří se navenek jevili milí, veselí, byl mezi nimi vzorný otec rodiny. 

Jeden článek o nich měl dokonce titulek Krásní mladí vrazi. Šlo mi o ten paradox: 

zabíjeli lidé s měkkou, sametovou duší,‘ vysvětluje.“182 Média Svobodu často 

obviňovala, že je film zatížen jeho politickým směřováním a že morální úpadek tehdejší 

společnosti, kterou se snaží kritizovat, připisuje právě Sametové revoluci. „Odstup 

projevovaný vůči Svobodovi kvůli jeho politickému přesvědčení nepochybně zbrzdil jeho 

režisérskou dráhu a ovlivnil i přijetí Sametových vrahů. Jejich obraz hrůzné patologie 

osobní jako výronu patologie společenské představuje však legitimní úhel pohledu na 

polistopadovou éru.“183  

                                                 
179 Ibid., s. 65. 
180 BERNARD, Jan a Pavla FRÝDLOVÁ. Malý labyrint filmu. 1. vyd. Praha: Albatros, 1988, s. 424.  
181 Portrét Jiřího Svobody. Cinema: filmový měsíčník. Praha: Burda Praha, 2005, roč. 15, č. 1, s. 114.  
182 SPÁČILOVÁ, Mirka. Sametoví vrazi oživí případ Orlík. [online]. MF DNES, 21. 12. 2004 [cit. 7. 5. 

2016]. Dostupné z: <http://kultura.zpravy.idnes.cz/sametovi-vrazi-ozivi-pripad-orlik-d5n-

/filmvideo.aspx?c=A041220_184416_filmvideo_kot> 
183 LUKEŠ, Jan. Diagnózy času: český a slovenský poválečný film (1945-2012). Praha: Slovart, 2013, 

s. 328.  

http://kultura.zpravy.idnes.cz/sametovi-vrazi-ozivi-pripad-orlik-d5n-/filmvideo.aspx?c=A041220_184416_filmvideo_kot
http://kultura.zpravy.idnes.cz/sametovi-vrazi-ozivi-pripad-orlik-d5n-/filmvideo.aspx?c=A041220_184416_filmvideo_kot
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4.2.1 Produkční a distribuční historie  

Celovečerní hraný film Sametoví vrazi měl slavnostní předpremiéru 26. 1. 2005 

v ostravském multiplexu CineStar a další den byl uveden delegací tvůrců také v Praze 

v Palace Cinemas Slovanský dům. Téměř zároveň s filmem vyšla i stejnojmenná kniha 

(2004). Autorem tohoto kriminálního románu byl opět režisér Svoboda a spoluautorkou 

novinářka a spisovatelka Soňa Štroblová. V televizi byl film rozdělen na dvě části. 

První díl Česká televize na svém prvním kanálu odvysílala 29. 10. 2006, tedy téměř dva 

roky po uvedení filmu do kin, a druhou část uvedla o týden později 5. 11. 2006. 

Rozšířená televizní verze se od té filmové liší nejen stopáží, ale i obsahem. Kupříkladu 

v televizní podobě je zobrazeno všech pět vražd, do sestříhané filmové verze se jedna 

tzv. nevešla (konkrétně vražda Vlastimila Hodra). V této práci čerpám z delší televizní 

verze, která by měla kompletně postihnout veškerou trestnou činnost. 

Film se jak v kinech, tak v televizi setkal s početnou diváckou odezvou. Již po 

pěti týdnech promítání překročila návštěvnost filmu v českých kinech stotisícovou 

hranici. „V rekordně krátkém čase se tak navíc v poměrech tuzemského filmového trhu 

zhodnotily náklady vložené do projektu.“184 Zisky překonaly rozpočet filmu již po 

měsíci. Tentýž rok byl film také vyvezen do Španělska a získal nominaci na Cenu 

Český lev za nejlepší kameru pro Martina Šáchu.185 

Jiří Svoboda nečerpal z historického námětu poprvé. Ve své režijní kariéře již 

podle historických událostí natočil několik filmů. Např. z období 2. světové války 

snímek Papilio (1986), již zmiňovaný Zánik samoty Berhof (1983) a v poslední době 

také trilogii České televize Jan Hus (2015) natočenou k 600. výročí upálení Mistra Jana 

Husa. Šlo tedy o nové filmové zpracování stejnojmenného filmu z 50. let od režiséra 

Otakara Vávry (1954), kde roli Jana Husa ztvárnil Zdeněk Štěpánek. 

Svoboda k procesu realizace scénáře řekl, že vycházel především z rozhovorů 

s policisty – zejména s Josefem Douchou a Janem Štočkem (ve filmu jako Pouzar 

a Hošek). Ti mu současně poskytli veškeré spisy a vyšetřovací protokoly k případu 

a měl také možnost vidět záznamy z rekonstrukcí a výslechů. Dále čerpal z dialogů 

s odsouzeným vrahem Karlem Kopáčem, za kterým jezdil do vězení a údajně ho vnímal 

jako zlomeného člověka, do jisté míry ho i litoval. Zároveň v době procesu v roce 1997 

navštěvoval soudní síň, takže měl možnost sledovat reakce jednotlivých pachatelů 

                                                 
184 Česká televize. Sametoví vrazi [online]. 7. 3. 2005 [cit. 8. 3. 2016]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/specialy/sametovivrazi/novinky.php>  
185 Filmová ročenka 2005. Praha: Národní filmový archiv, 2006, s. 454. 
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a jejich partnerek. „Někde ve druhé nebo ve třetí lavici seděly dvě ženy. Jedna byla 

manželka toho pachatele Křížka, jak se jmenuje ve filmu, který dostal doživotí, a druhá 

byla toho ochrnutého, kterého hraje Dlouhý. A do jisté míry se mi zdálo, že mezi nimi 

musí být silné pouto, protože byly tak trochu na pranýři i ony, jak tam seděly jenom 

spolu. A vzpomínám si, jak do té soudní síně přiváželi Karla Kopáče na tom vozíku a on, 

když zahlédl tu svoji partnerku, tak na něm vlastně bylo vidět, že pookřál. On se usmál 

a tak slabě na ni kývnul rukou. Takže ten případ mě začal tím hlouběji zajímat.“186 

Tehdy ho právě napadlo, že se ve filmu zaměří především na vztahy hlavních postav. 

Svoboda se pozastavoval především nad tím, jak je možné, že aktéři těchto krutých, až 

nelidských činů byli v osobním životě citlivými a milujícími bytostmi, kterým záleželo 

na rodinných hodnotách. 

Snímek Sametoví vrazi začal Svoboda točit po dlouhých třinácti letech od 

dokončení svého posledního hraného filmu, což bylo politické drama Jen o rodinných 

záležitostech (1990).  V roce 1998 vznikl podle jeho autorského námětu první scénář 

Sametových vrahů. Žádost o grant ze Státního fondu České republiky pro podporu 

a rozvoj české kinematografie však byla zamítnuta. V roce 2002 ho tedy přepracoval 

společně s Alešem Jurdou, hlavním dramaturgem dramatických programů České 

televize Studio Ostrava.187 Sám Svoboda k procesu přijetí scénáře v jednom rozhovoru 

řekl: „Projekt jsem původně připravoval s Luxor Filmem Přemysla Pražského, se 

kterým mě kromě studia na FAMU pojí dlouholeté přátelství, ale nepodařilo se ho 

dovést do finále. Dlouho jsem hledal někoho, kdo by film financoval, až se (…) scénář 

dostal do ruky dramaturgovi v ČT Ostrava panu Aleši Jurdovi.“188 Na otázku, proč se 

film nenatáčel pro televizní studio ČT v Praze, Svoboda odpověděl, že to bylo složité, 

jelikož v Praze měl v 90. letech zákaz činnosti.189 Takže i mnohé ulice ve filmu 

prezentované jako pražské jsou ve skutečnosti ulice ostravské.  

Zároveň se Svobodovým snímkem vznikal také Film o filmu, který Česká 

televize tradičně natáčí k filmům, jež produkuje. Režisér Martin Novosad nejprve 

připomíná archivní záběry z Událostí ČT1 z dubna 1997, kde reportérka Světlana 

Ševčíková hovoří o kauze.190 Průběžně v pořadu promlouvá režisér Svoboda i herci 

                                                 
186 Rozhovor s režisérem Jiřím Svobodou vedený Anetou Rysovou v Praze dne 14. 3. 2016. 
187 Jiří Svoboda [online]. [cit. 8. 3. 2016]. Dostupné z: <http://www.svobodajiri.euweb.cz/Orlik.htm>   
188 Česká televize. Rozhovor s Janem Duškem [online]. [cit. 9. 3. 2016]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/specialy/sametovivrazi/rozhovor01.php> 
189 Přesné znění odpovědi viz kompletní přepis rozhovoru v přílohách na konci této práce. 
190 O reportáži z 18. 4. 1997 jsem také pojednala ve třetí kapitole této práce. 
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hlavních rolí – Michal Dlouhý, Jan Dolanský, Jan Vondráček, Lucie Benešová a Alice 

Veselá-Bendová.  

4.2.2 Žánr  

 Slovo žánr pochází z francouzštiny a znamená „druh“ nebo „typ“. Když se tedy 

hovoří o filmových žánrech, rozlišují se tak různé typy filmů.191 „Filmy řadíme do 

žánrů většinou na základě podobných témat a syžetových vzorců, charakteristických 

filmových postupů a rozpoznatelné ikonografie.“192 Přesně definovat jednotlivé žánry je 

však velice obtížné, jelikož v některých žánrech se vyskytují typické náměty a témata, 

v jiných to naopak pro definování žánru není tak důležité. Např. muzikály lze rozpoznat 

„podle způsobu prezentace. (…) Detektivky jsou zase zčásti definovány svým syžetovým 

uspořádáním: jde o pátrání, které vyřeší záhadu.“193 Syžet kriminálního thrilleru je 

charakteristický tím, že se soustředí na zločin a „obvykle zde vystupují tři skupiny 

postav. Ti, co porušují zákon, ochránci zákona a nevinné oběti či přihlížející. Narace se 

obvykle upíná na jednu z těchto skupin.“194 V našem případě je narace rozdělena 

především mezi představitele represivních složek a zločince, více však prezentuje druhé 

jmenované.  

Žánrově se snímek Sametoví vrazi jednoznačně řadí mezi kriminální filmy, 

jelikož hlavní částí narativu je vyšetřování kriminálního případu, zde sériových vražd, 

a hlavními postavami jsou právě pachatelé a vyšetřovatelé těchto činů. Tak krimi žánr 

definovali autoři studie „True Lies: Changing Images of Crime in British Postwar 

Cinema“, kteří do této kategorie (jak krimi raději nazývají, než jako žánr) řadí i snímky, 

které se nesoustředí pouze na proces vyšetřování a následný soud, ale i osobní problémy 

a sociální prostředí hlavních protagonistů.195 Což je rovněž případ Sametových vrahů.   

4.2.3 Syžet a fabule filmového příběhu   

Pro lepší orientaci v textu raději nejprve uvedu výčet postav, které se ve filmu 

vyskytují. Aby si je čtenář mohl spojit s reálnými osobami z případu, o nichž jsem psala 

v předchozích kapitolách této práce, v závorce za jménem vždy uvádím jejich skutečné 

                                                 
191 BORDWELL a THOMPSONOVÁ, op. cit., ref. 8, s. 426. 
192 Ibid., s. 445. 
193 Ibid.  
194 Ibid., s. 428. 
195 ALLEN, Jessica, Sonia LIVINGSTONE a Robert REINER. True Lies: Changing Images of Crime in 

British Postwar Cinema. European Journal of Communication [online]. 1998, roč. 13, s. 1, s. 58. [cit. 5. 

5. 2016]. Dostupné z: 

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&an=4543878&scope=site>   
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příjmení: Karel Hrubeš (Kopáč), Ludvík Křížek (Černý), Ladislav Rejsek (Kuna), Petr 

Vychodil (Chodounský), Irena Reinerová (Meierová), Jaroslav Reiner (Meier), Pouzar 

(Doucha), Hošek (Štoček), Chvalkovský (Katovský), Vlasta Lorka (Hodr), Leorento 

Ameti (Lipoveci), Anna Včelová (Medková) ad. Podrobné filmografické údaje jsou pak 

k dispozici v přílohách na konci diplomové práce.  

Fabule příběhu je ve filmu rozdělena na dvě základní linie. Hlavní linie líčí 

konání pěti vrahů a zaměřuje se zejména na osobní život jejich tzv. vůdce Karla 

Hrubeše. Postupně se rozkrývá jeho motivace k brutálním činům, kterých se společně 

s dalšími pachateli chladnokrevně dopustili. Hrubeš byl členem elitní policejní jednotky, 

ovšem toužil po životě v luxusu a po penězích, proto se rozhodne pro jinou, 

protizákonnou, cestu, jak svého snu dosáhnout. Tento hlavní hrdina je bezesporu 

postavou zápornou, ačkoliv Svoboda filmovému vrahovi dodává lidskosti právě 

prostřednictvím zobrazených vztahů. „Negativní hrdina je nositelem dramatického 

konfliktu, protože i kriminální živel musí mít odvahu a má své vztahy a lásky. V každém 

z nás je kus Jekylla nebo Hayda. Častou otázkou je, zda nevede kladné zobrazení vztahu 

hrdinů, jako byli Bonnie a Clyde, k napodobení gangsterských kousků. Stejnou otázku si 

kladli diváci při zhlédnutí filmu Sametoví vrazi.“196  

Druhou ústřední postavou je Ludvík Křížek, který zastřelil čtyři oběti. To, jak se 

s Kopáčem poznali, není ve filmu řečeno, ale potkávali se především ve fitcentru, kam 

Křížek chodil do solária nebo sauny a Hrubeš do posilovny. Společně s Petrem 

Vychodilem, Hrubešovou sestrou Irenou a dávným známým Láďou Rejskem 

naplánovali a uskutečnili pět vražd. Tři oběti „pohřbili“ na dno Orlické přehrady. Název 

přehrady zazní až na konci filmu, kdy do televize promlouvá hlavní vyšetřovatel major 

Pouzar. Druhou linii příběhu představuje právě policejní vyšetřování těchto činů.  

Na následujících stranách podrobněji popíšu syžet filmu, tedy jak šly jednotlivé 

události ve filmu po sobě. Jelikož v této části práce cituji pouze ze snímku Sametoví 

vrazi, pro přehlednost vždy v závorce za citací uvádím čas, kdy daná replika ve filmu 

začíná. 

 Snímek začíná záběry ze dna přehrady, kde není téměř nic vidět. Doplňují je 

titulky s nápisem: „Příběh je volně inspirovaný prvním z velkých kriminálních případů 

polistopadové doby“. Následuje pohled na Žďákovský most, ze kterého někdo skáče 

bungee jumping, což může být paralela k házení těl z mostu do přehrady. Brzy je divák 

                                                 
196 ŠTROBLOVÁ, op. cit., ref. 45, s. 133.  
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seznámen s hlavním hrdinou Karlem Hrubešem, kterému všichni říkali Karlos. V první 

scéně se Hrubeš účastní výcviku s Útvarem rychlého nasazení. V dalších záběrech 

poznáváme i jeho budoucího partnera v podnikání Petra Vychodila a sestru Irenu, která 

pracuje jako číšnice a s Vychodilem podvádí svého manžela. Ve stejné scéně můžeme 

vidět i pozdější první oběť – veksláka Igora Chvalkovského, kterému Hrubeš dělá 

ochranku.  

Následuje výjev z rušné diskotéky, kde je divákovi představen také Ludvík 

Křížek, který zde tančí se svojí přítelkyní Věrou. Ta Křížkovi brzy oznamuje, že odjede 

na delší dobu do Belgie, takže se neuvidí. Později se však dozvídáme, že mu lhala, 

jelikož nechtěla prozradit, že je vážně nemocná. Křížek se to nakonec dozvídá od známé 

na ulici, tak za ní jde do nemocnice. Tam vidí bezbrannou Věru s oholenými vlasy na 

lůžku. Divák si tak má zřejmě domyslet, že nejspíš podstoupila chemoterapii kvůli 

rakovině. Později po jejím uzdravení jí Křížek říká, že by s ní chtěl mít alespoň dvě děti.  

V příštích minutách je na scénu uveden i Láďa Rejsek, kterého Hrubeš po delší 

době náhodně potká jednoho večera na ulici, takže již během prvních devíti minut jsou 

divákovi představeni všichni pachatelé. V sauně pak Rejsek vypravuje Hrubešovi, že by 

chtěl být jako on: „Mít ženský, prachy, korbu, žít si.“ (00:10:38) Rejsek se tedy vzápětí 

rozhodne požádat o peníze na podnikání svoji matku Annu Včelovou, která se živí jako 

domina v sadomasochistickém salonu, ovšem synovu prosbu odmítne: „Nene, ty nejsi 

na podnikání. Drž se řemesla.“ (00:12:57)  

Hrubeš při večerním běhu nečekaně narazí na Ivetu, svoji budoucí přítelkyni, 

která zrovna píchla kolo u auta, tak jí, nejprve nechtíc, pomůže. Také vidíme, že Křížek 

si vydělává krádežemi aut pro prominentní podnikatele. Jednomu z nich líčí, že je jeho 

vzor, že on je vyučený zedník a k autům se dostal až na vojně. Muž mu vypráví, že 

začal podnikat po listopadu a radí mu, jak postupovat, aby se mu dobře dařilo – 

polovinou úspěchu jsou prý „kamarádi, kteří vidí, slyší, ale nic neřeknou“ (00:19:33) 

To je velmi příznačné motto pro celý příběh.  

Jednoho dne Křížek ve fitcentru zpozoroval podnikatele Chvalkovského, jak 

někomu ukazuje kufřík plný peněz. To můžeme vnímat jako první náznak kolize 

v příběhu. V další scéně pak Hrubeš trénuje na střelnici a Křížek mu tleská: „Na terč jsi 

dobrej, Karlosi, ale střelil bys někoho?“ (00:23:32) Zároveň podotkne, že Chvalkovský 

by o svůj kufřík mohl docela snadno přijít. Později Hrubeš společně s Chvalkovským 

prodávají zbraně a tlumiče, které pro ně vyrobil Rejsek. Po uskutečnění obchodu 

s německým kupcem se Chvalkovský ptá svého bodyguarda na Křížka, který za ním 
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přišel, protože jeho otec by chtěl údajně koupit valuty za osm set tisíc. To si vzápětí 

nechá Hrubeš vysvětlit přímo od Křížka. Tehdy mu Křížek poprvé představí svůj plán – 

navrhne, aby ho kvůli těm penězům zabili. První motivací k vraždě tedy byly jenom 

peníze.  

Následuje scéna pod Žďákovským mostem, kde Hrubeš říká nadřízenému 

z Útvaru rychlého nasazení o své druhé práci, protože u policie nemá dost peněz. Major 

mu odpovídá: „Panebože Hrubeši, nemůžete sloužit v elitním policejním útvaru a po 

večerech si přivydělávat jako vyhazovač v baru. Jste jedním z nejlepších, co k nám po 

revoluci přišli. Z totality nemáte žádnej škraloup, s komančema jste si nezadal, máte 

nejlepší předpoklady k postupu.“ (00:24:48) Není ovšem řečeno, jestli se rozhodl odejít 

z útvaru právě tehdy, nebo kdy přesně, jenom víme, že v době po první vraždě už tam 

nepracoval.  

Další scéna se odehrává u bazénu, kde Hrubešova přítelkyně Iveta slaví 

narozeniny. Jsou zde přítomni všichni pachatelé, Chvalkovský a další podnikatelé či 

politici. V této části filmu se poprvé dozvídáme, že by se Irena chtěla zbavit manžela, 

a Vychodil ji nabádá, aby ho tedy zabila. Pak je také představen Vychodilův plán 

podnikání s Hrubešem – Vychodil mu ukazuje fotografie nějaké vily za tři miliony 

a navrhuje, aby si z banky půjčili peníze na založení firmy. „Vrazíme do toho dalších 

pět a uděláme z toho perfektní podnik. Pěkný holky, diskrétní služby, zahraniční 

klientela. (…) Ty budeš ředitel, já jednatel. Potřebujeme akorát ručit nějakou 

nemovitostí, no tak jsem myslel na muže Ireny, ale ten tvůj švára o tom nechce ani 

slyšet.“ (00:31:14) Pak Hrubeš zahlédne, jak nějaký muž podává Ivetě obálku, v níž 

byly její nahé fotografie, které mu později sama ukázala, a on ji za to několikrát uhodil. 

Obecně je Hrubeš ve filmu vylíčen jako největší násilník, který tzv. pro ránu nejde 

daleko a ani bít ženy se neostýchá. Muž, od kterého Iveta dostala akty, byl kosovský 

Albánec Leorento Ameti, další pozdější oběť. Jeho jméno však ve filmu nikdy nezazní.  

Asi ve třetině filmu se odehraje první vražda. Hrubeš s Chvalkovským jedou na 

sjednané místo, kde na ně měl čekat Křížek s otcem kvůli koupi valut, ovšem je tam 

sám. Hrubeš se pak snažil Křížka od plánu zabít podnikatele odradit, protože prý něco 

tuší. Nakonec se ale Křížek k autu vrátí a prosí je, aby ho alespoň svezli do Prahy. 

Chvalkovský ho tedy posadí za sebe, ale moc se mu to nelíbí. Za krátký okamžik vidíme 

záběr, jak Křížek vytahuje z ponožky zbraň, což zpozoruje Hrubeš a chce mu naznačit, 

aby to nedělal. Křížek však odhodlaně vystřelí kulku Chvalkovskému přímo do zátylku, 

takže je na místě mrtvý. Vůz se právě blíží k železničnímu přejezdu a proti nim jede 
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nákladní automobil. Křížek převezme přes mrtvého Chvalkovského volant a křičí na 

Hrubeše, aby mu sundal nohu z plynu. Ten je ale v šoku a vyčítá Křížkovi, že to neměl 

dělat, protože ho s Chvalkovským viděli odjíždět. Nakonec Křížek strhne řízení těsně 

před protijedoucím autem a vjedou do příkopu. Pak vidíme, jak vezou Chvalkovského 

na zadním sedadle, a Hrubeš říká, že zná jedno místo, kde je šedesát metrů vody, že tam 

skákali bungee jumping, když pracoval v „Urně“.  

Cestou k Orlíku pak vrahy zastaví dopravní policisté, ale Křížek zachová 

chladnou hlavu a policistovi, který se podívá na zadní sedadlo, řekne: „Kamarád slavil, 

je tuhej.“ (00:38:50) Policista ho tedy pouze požádá, aby na něj dýchnul. Křížek to 

udělá a komentuje to slovy: „Kdepak, za volantem nikdy! Ještě bych někoho zabil, ne?“ 

Jen odjedou, tak se začne bláznivě smát, Hrubeš polkne a nestačí se divit. Nad ránem 

přijíždí stejným autem (Škoda Favorit) na Žďákovský most a svlečené tělo v pletivu, 

které našli cestou na skládce, shodí do přehrady. Hrubeš poté spálí všechny šaty 

v kamnech u Rejska ve sklepě a Rejsek u něj zahlédne velkou sumu peněz, kterou 

ukradl Chvalkovskému.  

Pak následuje oslava Silvestru u bazénu, kde jsou opět všichni – Irena 

s Vychodilem, Hrubeš s Ivetou, Rejsek s ženou, Křížek s manželkou (v předchozí scéně 

se vzali v kostele). Vychodil všem rozdává vizitky a oznamuje, že s Hrubešem založili 

společnost Fénix a budou provozovat hotel. Vychodil naplánoval, že si na to z banky 

vezmou úvěr a Ireně zaplatí tři sta tisíc, když jim za půjčku bude ručit domem.   

Po pětačtyřiceti minutách ve filmu poprvé vidíme hlavní vyšetřovatele Hoška 

a Pouzara. Oba čekají u domu ministra, kde jim náměstek tajně předá nějakou obálku. 

Na policejní stanici zjišťují, že v ní byly soukromé fotografie Chvalkovského, který se 

od dubna pohřešuje. Pouzar pak upozorňuje, že se v autobazaru ve Strakonicích našel 

také jeho bouraný Favorit a na zadním sedadle a na místě řidiče byly krevní stopy. 

I Hrubeš se o nalezeném autě později dozvídá od bývalého kolegy z „Urny“, od kterého 

zároveň kupuje zbraně a výbušniny. 

V další scéně poznáváme budoucí čtvrtou oběť – opilého bezdomovce 

Vlastimila Lorku, za nímž přichází Křížek na veřejné toalety v metru, aby mu oznámil, 

že našel sběratele z Německa, který by od něj koupil nabízené zlaté buly. Vlasta tedy 

Křížkovi navrhne, že s ním za kupcem zajede. Pak o něm delší dobu nic nevíme a znovu 

se objevuje až ve druhé části filmu. Vychodil mezitím zjišťuje, že si u Křížka může 

objednat vraždu. Říká Hrubešovi: „Za dvě stě papírů nechá člověka zmizet jak 
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Houdini.“ (00:54:52) Vychodil se to tedy rozhodne využít, aby nechali s Irenou zabít 

jejího muže, který odmítá ručit za úvěr na hotel jejich domem.  

Hrubeš pak ve skříňce v posilovně nachází obálku, ve které najde anonymní 

dopis, v němž ho někdo nabádá, aby si hlídal Ivetu a dával si pozor na kosovského 

Albánce, který s ní fotí akty za peníze. Hrubeš si ji ze žárlivosti jel radši hned 

zkontrolovat na lekci aerobicu, kde zahlédl i Albánce. Nechal si pak o něm zjistit 

informace, které mu později pomohly při jeho vraždě.  

Mezitím se Rejsek svěřil Křížkovi, že chce zabít svoji matku, aby zdědil její 

dům. Pak to vysvětluje i Hrubešovi: „Hele, já mám svědomí čistý. Řekni, co je to za 

mámu? V šestnácti mě odložila jak morče. Však víš, jak to bylo. Já mám na ty prachy 

fakt právo. No ne?“ (1:00:05) Rejsek také ve sklepě oběma prezentoval novou metodu 

likvidace obětí, kterou vymyslel. Ukázal na připravený sud a řekl: „Karlosi hele, co ty 

na to? Vršek se přivaří, tady se to doleje vodou a rybička už nevyplave.“ (00:59:38) 

V další scéně dochází ke druhé vraždě. Vidíme Albánce, který je v ateliéru, 

a vtom se před ním objeví Hrubeš. Za Albáncem ale v záběru stojí Křížek a míří na něj 

pistolí, z níž vzápětí vystřelí a fotograf se sesune k zemi. Když Křížek viděl Hrubešovu 

a Rejskovu vyděšenou reakci, povyskočil, zakmital ve vzduchu nohama a se smíchem 

pronesl: „To jsem ale čtverák.“ (1:01:10) Pak mrtvolu odvezli v Avii k Rejskovi do 

sklepa, Albánec však ještě dýchal, tak do něj Křížek vpálil pro jistotu další tři kulky. 

Hrubeš se v kotli zbavil jeho oblečení a Křížek ho prohledal a sundal mu z krku zlatý 

řetízek, který dal později manželce s komentářem: „Křížek ke křížku, paní Křížková.“ 

(1:07:10) Albánec měl u sebe jen sedmnáct tisíc, tak Hrubeš rozhodl, že sedm dostane 

Rejsek a zbytek si může vzít Křížek, protože sám za to nic nechce, jelikož to nedělal pro 

peníze. Potom dali Albánce do sudu a zasypali louhem, Rejsek přivařil víko a s Křížkem 

ho odvalil nahoru. Cestou se z něj kvůli chemické reakci vody s louhem kouřilo, ale 

nikdo to nekomentoval. Na Žďákovský most pak přijeli v bílé dodávce a sud opět hodili 

přes zábradlí do přehrady.  

Zvěsti o vraždění se však brzy rozkřikly. Major Hošek tedy navštěvuje muže, 

který dával Křížkovi zakázky na krádeže aut. Ve filmu tomuto muži říkali Doktor 

a Vychodil ho jednou oslovuje „prezidente“, ale můžeme se jen domnívat, koho má 

představovat. Vidíme jen, že má vysoké postavení a kontakty na důležité lidi z politiky 

apod. Soudě podle prostředí, ve kterém je zobrazován, jde zřejmě o majitele 
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fotbalového klubu.197 Hošek mu ukazuje fotografie Chvalkovského a vyptává se na něj. 

Později Hoška navštíví major Pouzar, aby mu řekl, že bruslí na tenkém ledě, protože se 

vyptává lidí, kterých by neměl. Tím končí také první část televizní verze filmu. 

Druhá část filmu začíná stejně jako ta první – záběry na zvířené bahno na dně 

přehrady. V úvodní scéně vidíme Křížka s manželkou stěhující se zrovna do nového 

bytu, který jim koupil Vychodil, a nad dveře si dávají obrázek s nápisem: „Našemu 

konání dej bůh požehnání.“ (00:02:45) V následujících minutách pak divák blíže 

poznává postavu asfaltéra Jaroslava Reinera, manžela Hrubešovy sestry Ireny, který se 

má stát pátou obětí. Hrubeš sestře slibuje, že jí půjčí sto tisíc, aby si mohla vraždu 

manžela objednat. Dlouho jí to ale rozmlouvá, protože je to přece otec jejího syna. 

Jenže Irena ho vydírá, že když to s Vychodilem nezařídí, ručení za úvěr jim nepodepíše. 

Hrubeš se zároveň pokoušel zapůsobit na Reinera, aby se víc snažil pracovat na vztahu 

s manželkou, že jim klidně půjčí na dovolenou apod. Reiner se však švagrovi svěří, že 

ví o jejích záletech a Ireny se bojí, protože mu už vyhrožovala, že ho nechá zabít. 

Hrubeš mu tedy nabídl, že když bude souhlasit s ručením, zařídí mu ochranku. Později 

jde za Reinerem dokonce do práce, aby ho dál přesvědčoval: „Hele potřeboval bych tu 

zástavu. Můžeš bejt klidnej, je to bez rizika. Jsme přece rodina, ne?“ (00:15:28) Avšak 

Reiner odmítne, jelikož dům je to jediné, co mu zbylo pro syna. 

Další scéna se odehrává někde na náměstí, pravděpodobně v Rudné, kde má 

proslov nějaký úředník a děkuje za zásluhy „vážené spoluobčance“ Anně Včelové, 

Rejskově matce. Nevíme však, za co konkrétně se zasloužila. Opodál v hospodě se 

Rejsek opíjí a dodává si tak kuráž, aby matku zabil, v tom mu ale zabrání Křížek 

s Hrubešem. Ve sklepě pak Rejsek Hrubeše přemlouvá, aby mu s vraždou pomohli, 

protože mu to dluží za odstranění fotografa. Zároveň Hrubešovi ukazuje ozdobnou 

krabičku, která svou roli sehraje až později. Údajně to musí udělat kvůli dceři, protože 

za ním byli nějací vymahači, kteří mu vyhrožovali, že když nevrátí čtyři sta tisíc, tak mu 

dceru unesou, proto nutně potřebuje peníze. To však ve filmu nevidíme.  

V následující scéně dojde ke třetí vraždě. Nejprve vidíme auta jedoucí po 

dálnici, pak uslyšíme výstřel a sípání. V autě jede Křížek a podívá se na zakrváceného 

                                                 
197  Údajně šlo o Petra Macha, tehdejšího majitele fotbalového klubu FC Sparta Praha. „Byl to právě 

Ludvík Černý, který jako řidič převážel údajně odcizené luxusní vozidlo BMW Petra Macha z České 

republiky na Ukrajinu. Petr Mach byl poté obviněn z pojišťovacího podvodu. Bylo zjištěno, že krádež 

jeho vozidla byla pouze předstíraná a prodejem auta na Ukrajině měl získat další peníze. Není bez 

zajímavosti, že se Ludvík Černý na slovensko-ukrajinské celnici prokázal průvodním listem od tehdy již 

bývalého federálního ministra vnitra Petra Čermáka.“ (in: JEDLIČKA, Miloslav. Orlické vraždy [online]. 
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Vlastimila Lorku vedle něj, který mu říká: „Ludvo, nezabíjej mě, já ti ty buly dám…“. 

(0:11:45) Zřejmě zrovna byli na cestě do Karlových Varů za údajným kupcem, jak se 

domlouvali dříve. Křížek do něj vystřelí ještě pět kulek a Lorka teprve tehdy umírá, 

Křížek si pak prohlíží buly z Lorkova kufříku. O vraždě Křížek nejprve informuje 

Rejska, což však film neukazuje, ale v dalších záběrech se to dozvídáme, jelikož Rejsek 

přibíhá za Hrubešem do posilovny a prosí ho, aby jim s mrtvolou pomohl: „Karlosi, 

prosim tě, leží tam v osobáku v igelitovým pytli. S Ludvou s nim nehnem. Má snad dva 

metráky.“ (00:12:30) Hrubeš jim tedy opět pomůže zbavit se těla, i když s tím nemá nic 

společného. V noci pak všichni tři shodí ze Žďákovského mostu sud do přehrady. 

Vzápětí si Hrubeš bere Rejska stranou a říká mu, že se bojí, aby je Křížek nedostal do 

maléru, takže by se ho měli co nejdříve zbavit, protože toho moc ví a moc mluví.  

Později vidíme, jak Irena v podzemních garážích předává bratrovi klíče od domu 

v Rudné, přesnou adresu a fotografie manžela. Hrubeš jí pak ukazuje balík peněz, 

údajně sto tisíc, dává vše do obálky a posílá s tím Irenu k autu parkujícímu opodál. Irena 

vylekaně vhodí obálku do auta, když v něm uvidí muže v kukle. Nakonec se dozvídáme, 

že to byl Hrubešův známý Nazim a peníze byly jen bílé papírky, avšak Irena byla 

nervózní, tak si to nepřekontrolovala.  

Další výjev se odehrává na poště, kde si Rejskova matka vyzvedává balíček. 

Posléze si ho jde rozbalit do auta. Údajný profesor jí poslal ozdobnou skříňku, při jejím 

otevření však dochází k mohutné explozi. Poté vidíme Včelovou na přístrojích 

v nemocnici, má šrámy v obličeji. Současně zoufalý Rejsek přibíhá na diskotéku za 

Křížkem, že se bojí, aby to náhodou nepřežila, tak ať to nějak zařídí. Mezitím ale 

Včelová umírá. 

V následující scéně odchází Vychodil z nevěstince a opilý nasedá do auta, po 

chvíli ho však zastaví policisté a chtějí mu dát dýchnout. Vychodil jim tedy zkusí 

podstrčit nějaké peníze: „Ale pánové, snad se nějak domluvíme. Jsme lidi, ne? Tak 

kolik?“ (00:21:50) V dalším záběru již Vychodila odvážejí na stanici, kde na něj čeká 

major Hošek a upřesňuje, že je na oddělení vražd. Na střelnici pak za Hrubešem 

přichází vyplašený Vychodil, že nutně shání Křížka, aby vraždu Reinera zrušil. 

Hrubešovi nepřizná, že byl na policii, pouze mu to zdůvodní tak, že peníze na úvěr 

sehnal jinde. Zároveň Hrubeše žádá, aby se obou – Rejska i Křížka co nejdříve zbavili: 

„Musíš je krouhnout, Karlosi. Jeho i Láďu. Láďa koupil dvanáct sudů, má je na 

                                                                                                                                               
Kriminalistika.eu [cit. 9. 4. 2016]. Dostupné z www: 

<http://kriminalistika.eu/muzeumzla/kopac/kopac.html> 
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zahradě, idiot. Karle, už to není jako dřív. Teď máš zodpovědnost za firmu. Můžeme se 

mít jako prasata v žitě.“ (00:25:00)  

 V dalších záběrech vidíme sexuální scénu Ireny s Nazimem, kterou střídají 

výjevy z  vraždy jejího muže. Reiner netušil, jak fatální chyby se dopustil, když odmítl 

ručit Hrubešovi domem. Na chodbě se setká s Křížkem, který na něj ze samopalu 

s tlumičem několikrát vystřelí a Reiner padá mrtev k zemi. Vychodil pak doma pálí 

videokazetu z oslavy Ivetiných narozenin, na které je zaznamenáno, že Irena chce 

manžela zabít. Vyruší ho Křížek, aby mu oznámil, že už Reinera zabil, takže chce 

slíbených dvě stě tisíc korun.  

V následující scéně pak Irena odchází z výslechu od policie, venku na ni čeká 

bratr. Hrubeš ji cestou sbije a málem i utopí, jen aby mu řekla, co na policii prozradila. 

Údajně nic, ale Hrubeš se posléze raději ujišťuje u muže z Urny, který mu mimo jiné 

sdělí, že na policii byl nedávno i Vychodil. Později tedy Hrubeš málem v bazéně utopí 

také Vychodila, aby zjistil, co na policii vykládal a proč tam byl. Vychodil přiznává, že 

se ho ptali na Luďka, protože slyšeli, že zabíjí lidi, dává je do sudů a hází je někam do 

přehrady.  

Příběh pokračuje během oslav Nového roku, kde jsou opět všichni vrazi 

s partnery pohromadě. Hrubeš opilý nasedá do auta.  V zatáčkách se předvádí před 

Ivetou a kamarádkou, které sedí na zadním sedadle. Krátce nato se vybourají, auto se 

několikrát přetočí přes střechu a pak je vidět, že Hrubeš je při vědomí a ptá se, co je 

s Ivetou. Další scéna pak ukazuje zoufalého Hrubeše na vozíčku, jak si strká hlaveň 

pistole do úst, což vidí Irena, která jde kolem, ale nezastaví ho a jen kouká (postupně 

můžeme sledovat rostoucí nenávist sourozenců vůči sobě navzájem). Hrubeš vystřelí, 

ale nic se nestane, protože v komoře zbraně chyběl náboj. Poté je na rehabilitaci 

a kamarád z Urny mu vypráví, že slyšel o doktorovi, který v Americe operuje tato 

zranění za tři sta tisíc dolarů, čímž mu dává šanci na uzdravení. Hrubeš pak zároveň 

začne přemýšlet jen nad tím, jak získat peníze, aby mohl zase chodit.  

Jako paralela k osudu Hrubeše je v další scéně ukázáno narození dítěte (ve filmu 

je dokonce autentický porod). Rodiči jsou Křížek s Věrou a dají synovi jméno David, 

což si přeje Křížek podle krále Davida, který zabil Goliáše. Křížek pak přijíždí k Ireně 

domů, kde Hrubeš bydlí. Křížek si přišel pro peníze za vraždu Reinera, které mu stále 

nedal ani Vychodil. Hrubeš má strach, tak na Křížka při rozhovoru celou dobu míří 

zbraní a pak mu říká, že potřebuje devět milionů na operaci: „Nic jinýho už mě 

nezajímá, jenom ty moje haksny. Jestli mi nepomůžete, stáhnu vás s sebou všechny!“ 
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(00:40:05) A ukáže mu deník, do něhož sepsal všechno o sudech, o louhu, o přehradě 

atd. Křížek se tedy vydá za Doktorem, pro kterého občas pracuje. Prosí ho o půjčku 

a zároveň si u něj objednává vraha, který by zabil Hrubeše. Doktor pak kolegům říká: 

„To je konec! V týhle zemi už nikdo nechce dělat. I nájemný vrah si najme vraha, než 

aby to radši udělal sám.“ (00:42:00) Křížek pak v herně nějakému klukovi předává 

peníze jako zálohu za zavraždění Hrubeše. Brzy vidíme, že tento odstřelovač nebyl 

správná volba, protože Hrubeše netrefil.  

V další scéně čeká Hrubeš na Vychodila s pistolí v ruce a vyhrožuje mu, že 

potřebuje peníze na operaci, takže je má sehnat. Pak se ozve telefon a Hrubeš ho předá 

Vychodilovi. Vidíme jeho spoutanou ženu s páskou na očích, která ho žádá, aby udělal, 

co po něm chtějí, a Hrubeš mu říká: „Máš na to deset dní. Nejdřív krouhnu ji a pak 

tebe. Vždycky jsem věděl, že seš šmejd.“ (00:45:35) Nato okamžitě Vychodil zavolá 

majoru Hoškovi, že mu vyhrožují smrtí, a slibuje, že bude mluvit, když ho ochrání.  

Poté už pozorujeme potápěče, kteří vytahují z vody pod Žďákovským mostem 

nějaký sud, ale nic v něm není. Náměstek na pontonu Hoškovi a zejména Pouzarovi 

říká: „Smlouvu s báňskou službou jsme neprodloužili. Zítra v poledne to tady zabalíte. 

A jestli myslíte, že zavoláte zase ministrovi, tak na to zapomeňte. Mluvil jsem s ním před 

patnácti minutami. Další prostředky na to, abyste ze sebe dělal mediální hvězdu, už 

nedostanete.“ (00:50:54) Pak ale následují záběry, kdy se potápěčům skutečně podaří 

najít první sud s mrtvolou. V další scéně ministr s Doktorem zapínají televizi, kde ve 

zprávách na ČT1 zrovna promlouvá Pouzar: „Ano, můžu potvrdit, že pátrání, které 

provádíme na Orlické přehradě, souvisí s vyšetřováním velmi závažné organizované 

trestné činnosti.“ (00:53:37) Dále sledujeme otevření sudu v laboratoři, čemuž přihlíží 

Pouzar s Hoškem a náměstek jim ironicky gratuluje a doplňuje to slovy, že to z něj ale 

ministra neudělá.  

V další scéně Rejsek přichází k Hrubešovi a přiznává mu, že je na dně a že ho 

policie sleduje už čtrnáct dní. Hrubeš mu slibuje, že ho z toho dostane. Chce po něm, 

aby přivezl Ludvíka, který má přísahat na zdraví dítěte, že z toho vynechají Ivetu 

a sestru, potom že to všechno můžou svést na něj, protože už bude po smrti. Ve dveřích 

pak ještě Rejsek zkouší, jestli by mu alespoň dal nějaké peníze, než se zastřelí. Za 

Ludvíkem už však dojet nestihne, protože policisté mezitím odstartovali rozsáhlou 

zatýkací akci.  

Jako první je zadržená Irena. Hošek jí při výslechu ukazuje obálku, kterou kdysi 

předala muži v kukle za vraždu manžela. Pak přivádějí zakukleného Nazima, který si 



   

 

79 

  

masku sundává a šokovaná Irena vyděšeně ucouvne, což ji usvědčí. V další scéně 

v poutech odvádějí i Rejska. Následuje záběr na Hrubeše, který již doma policii 

očekává, tudíž si připravuje zbraň. Brzy je celý dům obklopen policisty a odstřelovači. 

Do megafonu na něj promlouvá major Smola, aby se vzdal: „Karle Hrubeši, víte přece, 

že to nemá cenu. Odložte zbraň a otevřete.“ (1:00:35) V policejním voze zároveň 

vidíme sedět zmatenou Ivetu. Posléze je zatčen také Křížek. Policistům vyšel otevřít, 

nic netušíc, s dítětem v náručí, a ještě se ptal, jestli se něco stalo.  

U Hrubešova domu major Pouzar dovolí Ivetě, aby na Hrubeše na dálku 

megafonem také promluvila. Pouzarovi dochází, že kdyby se Hrubeš zastřelil, tak na něj 

komplici svalí veškerou vinu. Rozhodne se tedy jít za ním dovnitř vyjednávat. Poté se 

odzbrojí, svlékne a Hrubešovi v domě říká: „Doufám, že jsem se ve vás nespletl, Karle. 

Některý kolegové tvrděj, že jste cvok, ale já jsem četl vaše papíry a myslím si, že žádnej 

cvok nejste.“ (1:03:20) Zároveň mu Pouzar sděluje domněnku, že Iveta o trestné 

činnosti nic nevěděla a že by tedy bylo nespravedlivé, kdyby to po jeho sebevraždě na 

něj a na nevinnou Ivetu všechno hodili, a dodává: „A ty, ať už jsi udělal cokoliv, jsi 

podle mýho potrestanej víc než dost.“ (1:04:58) Na to Hrubeš reaguje otázkou: „Chcete 

říct, že tohle mi udělal bůh?“ Pouzar odpoví: „To asi ne. Existujou přece i nevinný lidi, 

kterým se stalo to samý co tobě… Rok od roku je to horší. Gambleři, feťáci, gangsteři 

v oblecích, který zvou na recepce, a my jim venku musíme hlídat auta, protože budou 

pořád o krok před náma. Teď ještě lidi nacpaný do sudů jako sardinky a zalitý louhem. 

Buď rád, že nemáš děti.“ (1:05:10) Hrubeš se zeptá: „Vy je máte?“ Pouzar odvětí: „Jo, 

kluka a holku, na gymplu. Nehrajou, nefetujou – snad. Jsem na ně pyšnej!“ (1:05:53) Po 

několika hodinách bezvýsledného snažení Pouzar navrhuje přestávku. Hrubeš však chce 

vidět Ivetu. Pouzar mu slibuje, že když mu předá zbraň, dá jim pět minut na rozloučení. 

Načež zazvoní telefon, Hrubeš se po něm natáhne a Pouzar vycítí příležitost. Posléze 

slyšíme výstřel, Hošek se rozbíhá k domu a Pouzar vychází ven se slovy: „Je živej, 

akorát se škrábnul na noze.“ (1:08:57) 

Venku Pouzar dodrží slib a Hrubeš může chvíli mluvit s Ivetou. Říká jí: „Jednou 

jsem ti řekl, že bych tě zabil, kdybys mi zahnula, vzpomínáš? (…) Chci ti jenom říct, že 

už to neplatí, že si od teďka můžeš dělat, co chceš…“ (1:09:20) Iveta mu v slzách 

nakonec řekne: „Myslím, že nikdy nikdo nepochopí, jaký to mezi náma bylo, viď?“ 

(1:09:55) Poté už Hrubeše v poutech nakládají do auta. V posledních záběrech vidíme 

Žďákovský most a Hrubeše v uniformě policie, jak skáče bungee jumping. Na konci si 

v dovětcích před závěrečnými titulky můžeme přečíst, jak vrahové dopadli.  
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4.2.4 Výsledky analýzy 

4.2.4.1 Autentičnost filmu v přebírání faktů 

Svoboda vždy zdůrazňoval, že kauza byla pouze inspirací k filmu, i když 

v mnohém odkazuje na reálný základ. Podle něj samozřejmě každý hraný film musí 

vycházet z fabulace. K míře autentičnosti ve filmu mimo jiné řekl: „Policisty a soud ale 

nezajímají soukromé dialogy a události, které s projednávaným případem bezprostředně 

nesouvisejí. Kromě pachatelů nebyl nikdo při jednotlivých vraždách a z nich každý 

nazírá události poněkud odlišným prizmatem“198  

Svoboda byl v přejímání faktů opravdu důsledný, často i v případě drobných 

detailů. Skutková podstata zobrazená ve filmu odpovídá reálným událostem, 

v některých skutečnostech se však snímek liší. Režisér se dopustil licence např. tím, že 

změnil příjmení postav (aby nemusel čelit trestním oznámením apod.), v několika 

případech i jejich zaměstnání a také upravil dějiště některých činů. Např. druhá oběť 

orlických vrahů kosovský Albánec Leorento Lipoveci (ve filmu jako Leorento Ameti) 

pracuje jako fotograf, ale ve skutečnosti dělal číšníka v kavárně Národního divadla. 

„…posunul jsem to jenom z důvodů srozumitelnosti motivací, posunul jsem to v těchto 

detailech. (…) Ale protože každý z těch obviněných a odsouzených později vlastně 

vyprávěl trochu každý svou verzi té story, no tak přirozeně že i já jsem musel z těch verzí 

některou přijmout jako tu, která se mi zdála být pravděpodobná, nebo se mi zdála být 

pro ten příběh produktivní.“199  

U soukromých dialogů mezi postavami, které ve filmu zaznívají, samozřejmě 

nedokážeme posoudit, zda tak skutečně proběhly, jelikož o nich svědectví nikdo 

nepodal, ale odehrát se tak mohly. Pouze u některých replik si můžeme být jistí, že mají 

reálný základ, jelikož byly dochovány na záznamech z rekonstrukcí (např. známé 

„čtverácké“ zvolání Černého). Zároveň provázanost se společenskými strukturami, tzn. 

styky vrahů s politiky či známými podnikateli nebyly nikdy prokázány. Ve filmu např. 

vystupuje jakýsi ministr, který stojí v pozadí událostí, a Svoboda přiznal, že tento 

člověk má reálný pravzor v Petru Čermákovi, tehdejším ministrovi vnitra ČSFR 

a místopředsedovi ODS, jenž byl spojován s řadou kauz.  

                                                 
198 GARBOVÁ, Gabriela. Příběh byl pouze inspirací pro scénář, říká Jiří Svoboda [online]. Olomoucký 

deník, 8. 2. 2005 [cit. 7. 5. 2016]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/specialy/sametovivrazi/tisk86.php> 
199 Česká televize. Audio záznam rozhovoru se Svobodou pro Český rozhlas [online]. 2005 [cit. 8. 3. 

2016]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/specialy/sametovivrazi/download/svoboda.mp3> 
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Ačkoliv ve filmu není nikde uvedeno přesné časové určení, víme jistě, že se děj 

odehrává po Sametové revoluci, jelikož to postavy několikrát zmíní. Filmová realita 

ovšem neodpovídá dobovým reáliím, zejména co se týká dekorací, jelikož film byl 

natáčen přibližně deset let po zavraždění první oběti. Po ulicích např. jezdí automobily, 

které v 90. letech ještě neexistovaly apod. Pro to měli tvůrci jediný hlavní důvod, tedy 

rozpočet. Svoboda při otázce, jak se shánějí peníze na film s tak atraktivním námětem, 

odpověděl, že velmi těžko, protože nikdo nechtěl podporovat film spojovaný 

s vraždami. „Takže nakonec to vlastně financovala televize Ostrava a velkou zásluhu na 

tom má ministr Pavel Dostál, kterému se ten scénář líbil a který za to horoval, aby se to 

natočilo jako film.“200 

Svobodův film je plný násilí, mimo jiné zde Hrubeš často bije ženy (přítelkyni 

Ivetu i sestru Irenu). Slovník všech postav je značně obhroublý, zejména Hrubeš velmi 

často používá sprostá slova. Jelikož je film doplněn brutalitou a sexuálními scénami, 

musel být v televizi vysílán po dvaadvacáté hodině jako nevhodný pro děti a mladistvé. 

Svoboda tím však chtěl docílit co nejvyšší autentičnosti, což se mu podařilo. 

 

4.2.4.2 Filmové pojetí vražd a vyšetřovacího procesu  

Svoboda ve filmu zachytil všechna důležitá fakta případu. Počet vražd, za které 

byli pachatelé odsouzení, je v dvoudílné televizní verzi filmu zachován. Stejně tak je 

dodrženo i jejich pořadí. V první televizní části jsou zobrazeny dvě vraždy, v druhé tři 

vraždy v rychlém sledu. Druhý díl se nejvíce zaměřuje na postavu Irenina manžela, 

který je pátou obětí. Svoboda k výslednému snímku také řekl: „Já jsem se necítil v roli 

soudce. Oni už odsouzeni byli. Já jsem se cítil v roli vypravěče příběhu osudů několika 

lidí, kteří poznamenali osudy několika dalších lidí, a zajímala mě ta emocionální 

stránka. Ne ta morální.“201 

První vražda je ve filmu zobrazena téměř totožně se skutečností. Jedna změna je 

v tom, že mrtvého podnikatele v pletivu odvezli k přehradě jeho autem, které později 

Křížek prodal do autobazaru ve Strakonicích. Ve skutečnosti se po zastřelení 

Katovského ani nevybourali, jak je domyšleno ve filmu. Navíc se tady tvůrci dopustili 

chyby, jelikož na fotografiích auta, které má policie, je auto nabourané, ale k přehradě 

přijíždí v pořádku. Přidáno je také setkání s policisty, kteří vrahy cestou k přehradě 

                                                 
200 O rozpočtu se Jiří Svoboda při rozhovoru rozpovídal podrobněji – více viz přílohy na konci práce. 
201 Film o filmu: Sametoví vrazi [film]. Režie Martin NOVOSAD. Česko, 2004, 00:03:12. 
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zastavili. Svoboda si navíc se svým smyslem pro ironii v této scéně vtipně pohrál se 

slovy, když Křížek odpovídá policistovi.  

Druhá vražda také v mnohém odpovídala realitě. Jako motiv je zde uvedena 

Hrubešova žárlivost. Chybí však zmínka o zbraních, které po něm ve skutečnosti 

Albánec chtěl, tím pádem ho ani nemohli vylákat do údajného skladu zbraní do Kunova 

sklepa. Ve filmu ho tedy zabili v ateliéru, protože pracoval jako fotograf. Bylo to tak 

zřejmě divácky působivější. Provedení je ale, co se týče likvidace oběti, totožné. 

Oproti realitě se nejvíce lišila třetí vražda, respektive popis oběti (ve filmové 

verzi zcela chyběla). Hodr je zde prezentován jako bezdomovec a opilec. Černý ho zabil 

v autě na dálnici, ve skutečnosti k tomu došlo na benzinové pumpě. Černý jednal na 

vlastní pěst, bral to jako svůj kšeft, ale Kuna s Kopáčem se pak také museli zapojit, aby 

mu pomohli, což je identické. Nedozvídáme se ale, jak Černý Hodra poznal. Zároveň 

nevíme, co se stalo s bulami, které mu po vraždě ukradl. Likvidace oběti není nijak 

detailně zobrazena. Pouze víme, že ho Černý zastřelil a pak ho všichni tři shodili v sudu 

do přehrady, ale už nevidíme, jak ho do sudu vkládali, jak se jim tam nemohl vejít, jestli 

použili louh atd.   

Čtvrtá vražda, výbuch v domě Kunovy matky Anny Medkové, je zde 

z finančních důvodů provedena jiným způsobem. K explozi nedojde v domě, ale v autě, 

v němž matka balíček adresovaný do Rudné u Prahy otevřela. O Mnichovicích ve filmu 

není zmínka. Balík si Medková vyzvedává sama na poště a na něm je napsaný jako 

odesilatel nějaký profesor, kterého podle reakce Medková zná. Stejným způsobem to 

reálně proběhlo. O jejích narozeninách se ale film nezmiňuje. Ani nevidíme, kdo bombu 

v krabičce sestrojil, ale můžeme odtušit, že to byl Kopáč, který si v jedné scéně od 

bývalého kolegy policisty kupoval semtex a tritol. 

K páté vraždě došlo zcela totožně jako ve skutečnosti – Meiera v jeho domě 

zastřelil Černý samopalem. Stejným způsobem je zobrazeno i předání peněz a fotografií 

oběti muži v kukle, což pro Irenu zařídil Kopáč. Ve filmu je i využita stejná lest 

s falešnými penězi. 

Ve filmu není explicitně ukázána šestá vražda, kterou Ludvík Černý spáchal sám 

v Liberci. Můžeme se však domnívat, že režisér to naznačil ve scéně v úvodu druhého 

dílu televizní verze filmu, kde je Černý v herně a na toaletě pak přebírá od nějakého 

zákazníka velký balík peněz a fotografie neznámého muže, kterého chce nechat zabít. 
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(00:04:15) Smysl nedořečené scény v herně ale můžeme odhalit ve stejnojmenné knize 

od Svobody a Štroblové.202 

Jak jsem zmínila již výše, vyšetřovací proces je až druhou linií příběhu. 

Vyšetřovatelé ve filmu nedostali příliš prostoru, ale Douchovo vyjednávání s Kopáčem 

při zatýkání je velmi autentické. Svoboda přiznal, že podle něj se největší odchylky od 

reality dopustil právě v této scéně. Údajně totiž Douchovi tzv. vložil do úst slova, která 

kriminalista považoval za slabošská, nesouhlasil totiž s tím, aby byl zobrazen jako 

člověk znavený prací. Řekla bych však, že větší odchylky se režisér dopustil tím, že 

Chodounského ve filmu prezentoval jako udavače, který mohl za zatčení pachatelů. Ve 

skutečnosti se na tom nejvíce přičinil Černý, který se vraždami chlubil v podsvětí, 

a díky tomu se to pak doneslo i policii.  

Soudní proces ve filmu zobrazen není, končí totiž scénou po zatčení Karla 

Kopáče. Na konci filmu je pak pouze dovětek s informacemi o odsouzení pachatelů, 

o odchodu Douchy od policie a o Štočkovi, který stále pracuje jako vyšetřovatel (více 

viz záběry z filmu v přílohách na konci diplomové práce). Ve filmu není jasně určeno, 

jaká je motivace postav politiků, tudíž pro diváka neznalého kontextu případu mohou 

být narážky na provázanost s politiky nesrozumitelné.  

Charakteristiku jednotlivých postav, jak je pojal Svoboda, můžeme shrnout 

následovně: Kuna je ve filmu prezentován jako prostoduchý údržbář, Chodounský jako 

úlisný „práskač“, Meierová jako promiskuitní a bezcharakterní servírka, Černý jako 

zvráceně hravý a chladnokrevný zabiják s morbidním smyslem pro humor, ale zároveň 

milující otec a manžel, Kopáč jako fyzicky založený a povahově dominantní násilník, 

jenž se nedokáže smířit se svým osudem. 

Snímek Sametoví vrazi bývá označován také jako podrobná filmová 

rekonstrukce reálných zločinů. „Filmová rekonstrukce spočívá ve striktním vyloučení 

všech fabulačních a fantazijních prvků mimo těch, které vedou k lepšímu porozumění 

podstaty věci. Rekonstrukcí není tudíž většina životopisných filmů, ozdobená šlehačkou 

pro citlivé diváky. (…) Proto je třeba vybrat jen určitou konfliktní situaci, která má 

význam pro životní cestu toho kterého jedince. Za snahu o rekonstrukci lze považovat 

například film Atentát Jiřího Sequense nebo Dny zrady Otakara Vávry, ze současnosti 

například film Sametoví vrazi Jiřího Svobody.“203  

                                                 
202 SVOBODA, Jiří a Soňa ŠTROBLOVÁ. Sametoví vrazi: příběh o zločinu, lásce a zradě na motivy 

případu „orlických vražd“. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2004. 256 s. ISBN 80-242-1358-3. 
203 ŠTROBLOVÁ, op. cit., ref. 45, s. 131. 
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5. REFLEXE FILMU SAMETOVÍ VRAZI 

V této kapitole se pokusím odpovědět na poslední otázku, kterou jsem si položila 

na začátku: „Jak média hodnotila filmové pojetí kauzy orlických vražd?“ Pro tyto účely 

využiji recenze z tisku a odborných filmových periodik a zaměřím se tedy na to, jak se 

kritici vyjadřovali k filmu Sametoví vrazi režiséra Svobody po jeho premiéře v lednu 

2005, o němž pojednává předchozí kapitola této práce. Připomenu zejména recenze, 

které jsou výrazně pozitivní, a jako protipól k nim recenze kritické.  

5.1 Pozitivní ohlasy 

Velmi pozitivní recenzi napsal např. Jan Lipšanský, profesí scénárista. Film 

přirovnává k americkým akčním filmům, ale zároveň zdůrazňuje, v čem má proti nim 

navrch, a to zejména v realističnosti vyprávění. Nejvíce se mu líbí poetické pojetí smrti, 

což podle něj v amerických filmech nebývá zvykem, protože tam se při rekonstrukci 

případu snaží spíše o vyvolání znechucení. Ve filmu Lipšanský dále vyzdvihuje akční 

střih Adama Dvořáka, sugestivní kameru Martina Šáchy, výborné herecké výkony, 

zručnou režii, napětí atd. První půl hodina filmu je však dle jeho názoru příliš pomalá, 

pro diváka může být nudná, na druhou stranu to podle Lipšanského může posloužit tzv. 

„k nasátí atmosféry“. Snímek je dle jeho slov „psychologická sonda do nitra každého 

z nás“.204 Autor recenze také srovnává film s ostatními tehdejšími snímky – ty nazývá 

„pseudovýtvory“. V závěru recenze nenápadně připomíná Svobodovu komunistickou 

minulost. „Nutno ještě připomenout dialogy na téma existence Boha. Tady se těžko 

ubráníme dojmu, zda několikeré odpovědi, že Bůh není, nevyplývají z ideologického 

zaměření pana režiséra.“205 Celkově film hodnotí jako „profesionálně natočený snímek 

pro mírně i více náročné publikum“. 

Vcelku pozitivní vyznění má také recenze od Tomáše Sedláčka ze Cinemy. Ten 

oceňuje Svobodovo zaujetí mechanismy zla, kterým se ve své tvorbě často věnoval. 

Autor v recenzi srovnává výstavbu příběhu Sametových vrahů se snímkem Bolero, což 

se nabízelo, jelikož tento film byl natočen o rok dříve a také vycházel z reálného 

podkladu. Svobodův film však z porovnání vychází rozhodně lépe: „…Svoboda se 

v této přímé konkurenci jeví jako výrazně zkušenější a schopnější tvůrce, ostatně nejde 

o jeho první adaptaci skutečného kriminálního případu. Od úvodních záběrů je 

                                                 
204 LIPŠANSKÝ, Jan. Český film 1990-2007. Sborník kritik, recenzí a úvah. České Budějovice: Nová 

Forma, 2009, s. 184.  
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nepochybné, že ví, co, proč a jak chce vyprávět. Každý záběr, každá věta, každý pohled 

má v jeho pečlivě skládané mozaice své pevné místo a vy jako divák si nemůžete dovolit 

nejmenší nepozornost, abyste o nějakou důležitou vnější či vnitřní souvislost 

nepřišli.“206 Sedláček dále rozděluje Svobodovo vyprávění na tři úrovně: skutková 

podstata činů, obraz doby s téměř neomezenými možnostmi a „jakási vnitřní autorská 

rozprava nad tím, jestli se my ostatní od těchto bezcitných bestií opravdu lišíme jen tím, 

že nevraždíme“.207 Vedle obsahové stránky recenzent vyzdvihuje i formální aspekty 

filmu, zejména kameru Martina Šáchy, „věcný a úsporný střih“, „minimalistickou 

hudbu“ a „přesvědčivé herecké výkony hlavních hrdinů“ – zejména kompaktní postavu 

v podání Jana Dolanského. Nakonec však Svobodovi vyčítá politické narážky, které 

jsou podle něj ve filmu bezúčelné, příliš tím údajně sklouzává k hořkosti a je za tím 

zbytečně vidět jeho minulost v politice. 

 Kladně se k filmu v recenzi postavila i Věra Míšková, která ocenila především 

autentičnost Svobodova pojetí orlické kauzy, kterou ji podle ní dodává i Šáchova 

kamera. „Svoboda dobře napsal zejména postavy hlavních aktérů, dal jim 

psychologické i sociální zázemí a jejich konání - byť zvrácenou - logiku. A jakkoli pro 

film není míra autentičnosti skutečných událostí tím nejpodstatnějším, příběh působí 

velmi uvěřitelně, divák má pocit, že takhle nějak to muselo být.“208 Autorka v textu 

oceňuje především mnohovrstevnatost filmu, zejména psychologickou rovinu jednání 

postav. Nejvíce se jí líbil herec Michal Dlouhý, který působivě ztvárnil člověka 

balancujícího nad propastí zločinu, a Jan Dolanský, o jehož „brilantním“ výkonu píše, 

že ji až mrazilo. Proti tomu postavy mužů zákona jsou podle ní napsané příliš 

prvoplánově. Další pozitivum shledává v tom, jak se Svoboda zamýšlí nad otázkou, co 

je u člověka spouštěcím mechanismem zla, tedy kdy se z normálního člověka stává 

vrah. Jediné, co Míškové ve filmu více vadilo, bylo nedodržení vnějších atributů doby, 

v níž se film odehrává. „Zda to byl záměr (zevšeobecnit celé polistopadové období) 

nebo jen nedůsledná práce, je přitom obtížné rozeznat.“209 Druhé negativum vidí také 

v délce filmu, podle ní by bez některých scén měl větší spád.  

                                                                                                                                               
205 Ibid., s. 185. 
206 SEDLÁČEK, Jaroslav. Sametoví vrazi. Cinema: filmový měsíčník. Praha: Burda Praha, 2005, roč. 15, 

č. 1, s. 60. 
207 Ibid. 
208 MÍŠKOVÁ, Věra. Orlické vraždy se vracejí, naštěstí jen na plátně [online]. Právo. 28. 1. 2005, 

roč. 15, č. 23, s. 12 [cit. 10. 5. 2016]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/specialy/sametovivrazi/tisk44.php> 
209 Ibid.  
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V online filmovém časopise Fantom recenzent David Kresta o snímku napsal, že 

se mu líbil již od úvodní scény (cvičení Útvaru rychlého nasazení): „Již tato sekvence 

však naplno vyjeví největší kvalitu Svobodovy režie – cit pro práci s atmosférou. 

Napomáhá tomu jednak barevné ladění (upomínající na tonalitu filmů Davida Finchera 

- však se také natáčelo na konci podzimu a na začátku jara), práce s kamerou (atypické 

úhly korespondují s režisérovým záměrem vyprávět příběh z pozice skrytého 

pozorovatele) a na domácí poměry velmi kvalitní hudba Jiřího Chlumeckého (Čas 

sluhů). Díky tomu má návštěvník kina svíravé pocity v krajině břišní ještě dlouho 

předtím, než vůbec dojde k první vraždě.“210 Kresta, stejně jako i mnozí další kritici, 

srovnával Svobodův snímek s filmem F. A. Brabce Bolero z předchozího roku. 

Sametoví vrazi však z této komparace vycházejí vždy lépe, zejména kvůli tomu, že 

Svoboda film uchopil více psychologicky. Kresta ovšem kritizuje postavu majora 

Hoška, který je podle něj moc „dřevěný“, a výkon Michala Dlouhého, jenž je zase příliš 

„plochý“. Naopak vyzdvihuje Jana Dolanského, o němž píše: „Jeho kreace 

nevyzpytatelné zrůdy s dětskou tváří vyvolává skutečné mrazení. Asi nejděsivější je ve 

chvíli, kdy jedné ze svých obětí strhne řetízek a o několik chvil později jej daruje 

manželce…“211 Na konci recenze Kresta přiznává, že si ve filmu zahrál kompars, ale 

uklidňuje čtenáře, že to rozhodně nijak neovlivnilo jeho názor.  

5.2 Negativní ohlasy 

Více kriticky se k Sametovým vrahům postavil např. Tomáš Baldýnský 

z Premiere, jemuž právě nejvíce vadí přílišná dokumentárnost filmu a nepodstatné 

detaily, které divákovi, jenž nezná kontext případu, ztěžují orientaci v příběhu. Přesto 

oceňuje alespoň hudbu a kameru Martina Šáchy (připomíná, že jde o kameramana filmu 

Snowboarďáci). Jeho závěrečný ortel tedy zní: „Příběh s prvky dokumentu i fikce, 

vyprávěný možná nepřehledně, ale s vervou.“212  

Mnohem kritičtější pak byl Pavel Mandys v časopisu Týden. Hned v úvodu film 

nazval jako pouhý „pokus o kriminální žánr“ a stejně jako Baldýnský tepal Svobodu 

zvlášť za autentičnost, za přílišnou věrnost reálné předloze, tedy za to, že si režisér 

neuvědomil, že film točí pro diváky biografu, nikoli pro diváky publicistického pořadu. 

Dále píše, že jde pouze o „nevynalézavý sled dialogů“. „Především se ani nepokusil 

                                                 
210 KRESTA. David. Do sudu [online]. Fantom: film magazine. 2005, roč. 3, č. 14 [cit. 10. 5. 2016]. 

Dostupné z www: <http://old.fantomfilm.cz/?type=article&id=202> 
211 Ibid. 
212 BALDÝNSKÝ, Tomáš. Sametoví vrazi. Premiere. Praha: Hachette Filipacchi 2005, roč. 6, č. 2, s. 83. 
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najít k případu vlastní klíč: události tupě chronologicky zaznamenává. Přitom by se 

našlo dost věcí, z nichž by schopnější autor odvinul napínavější a poutavější nit 

vyprávění.“213 Dále se autorovi kritiky nelíbilo nedodržování dobových reálií: „Pak se 

trochu zarazíme nad stylizací: jsme na počátku devadesátých let, nebo v současnosti? 

Prostředí barů a otlučené favority, jimiž jezdí podnikatelé, nasvědčují době spáchání 

zločinů, stříbřitě šedé televize a počítačové hry zase toto období vylučují.“214 Na závěr 

o filmu píše, že je těžkopádný a nesnesitelně dlouhý, a negativně hodnotí i nevydařené 

postsynchrony. Z dalších jeho výrazů, kterými film počastoval, můžeme připomenout 

slovní spojení „ledabylé provedení“, „bezvýrazný scénář“, „nejednoznačné postavy“, 

„nudná rekonstrukce“ atd.  

Kritikou tradičně nešetřil ani Jan Rejžek, který v Lidových novinách publikoval 

recenzi, v níž o filmu mimo jiné napsal: „Někdejší marxleninista Svoboda chtěl 

vytřískat komerční úspěch v kinech z rekonstrukce známého případu orlických vražd, 

jenomže to učinil tak neohrabaně a popisně, jako se v televizi imitují kriminální scény 

s komparsisty v pořadu Na stopě. Co platno, že poctivě nastudoval policejní protokoly 

a dokonce mluvil s pachateli, když mu není shůry dáno, aby z polopatického 

převyprávění utkal vzrušující příběh, který by zaujal i diváka, který ho tehdy denně 

sledoval v médiích. Po půlhodině se v kině modlíte, aby se všichni zločinci vzájemně 

vystříleli a naházeli do přehrady a vy jste si mohli jít domů třeba číst.“215 Rejžek ve své 

recenzi odkazuje přímo na Mandysův text, který je podle něj výjimkou mezi ostatními 

příliš vlídnými kritikami.   

V této části bych na závěr ráda připomněla obsáhlou kritiku Tomáše Seidla 

z odborného filmového periodika Film a doba. Autor film celkově hodnotí adjektivem 

„rozporuplný“, což by se dalo říct i o jeho kritice, jelikož Seidl není ani příliš kritický, 

ani výrazně pozitivní. V úvodu připomíná plakát k filmu, na němž je vyobrazený 

plechový sud s mrtvolou klesající ke dnu a nad ním motto „Stáhnou vás s sebou…“. 

Autor dále shrnuje Svobodovu filmografii a u Sametových vrahů konstatuje, že ačkoliv 

režisér uvádí, že z případu orlických vražd vycházel jen volně, v klíčových událostech 

ctí skutečnost a vyfabuloval jen vedlejší dějové linky. Podle něj snímek nespadá do 

žánru kriminálního thrilleru, jelikož „Svoboda se víc než o detailní zobrazení vražd, 

                                                 
213 MANDYS, Pavel. Televizní rekonstrukce [online]. Týden, 31. 1. 2005, roč. 12, č. 5, s. 70 [cit. 10. 5. 

2016]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/specialy/sametovivrazi/tisk64.php> 
214 Ibid.  
215 REJŽEK, Jan. Věčný svit neposkvrněných sametových lhářů [online]. Lidové noviny, 3. 2. 2005, roč. 

18 [cit. 10. 5. 2016]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/specialy/sametovivrazi/tisk80.php> 
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hrůznou likvidaci mrtvol či práci kriminalistů zajímá o rekonstrukci pravděpodobného 

chování, vztahů i pohnutek ústředních ,podnikavců‘, kteří se ve svých kšeftech již od 

samého začátku pohybovali za hranicemi zákona. (…) Snímek tak osciluje mezi akčně 

koncipovaným kriminálním příběhem, psychologickou rekonstrukcí a kriticko-moralistní 

reflexí jistých společensko-ekonomicko-politických praktik polistopadové éry.“216 Seidl 

o Svobodovi píše, že schválně příběh vypráví „klinicky chladným tónem“, aby se kvůli 

své politické minulosti vyhnul „ideologickým výtkám“ na adresu snímku. Přesto je 

podle něj z plátna cítit režisérova znepokojenost devadesátými léty a fascinace zločinci 

této nové doby – sametovými vrahy. Dále Seidl kritizuje postavu Zuzany Kocúrikové, 

představitelku Kunovy matky, již nazývá prostou karikaturou, výkony hlavních 

protagonistů proti tomu označuje za autentické. O Šáchově kameře Seidl poznamenává: 

„Kamera si nelibuje v explicitních naturalistických záběrech, přesto však dosahuje 

syrově znepokojivého účinku…“, a o něco dál dodává, že „mrazivě potemnělé obrazy 

nenápadně dokresluje hudba Jiřího Chlumeckého, využívajícího v klíčových scénách 

,osudového‘ ženského vokálu.“217 Seidl tedy ve své kritice oceňuje řemeslně zvládnuté 

technické stránky filmu, ale negativně hodnotí „prvoplánovou symboliku“ (např. motiv 

bungee jumpingu), „důsledné nedodržování dobových reálií“ a „modelové vykreslení 

řady vedlejších postav“ – jmenovitě mu zvlášť vadí figury ministra, náměstka, 

albánského fotografa a Irenina manžela. Podle Seidla je ve filmové verzi příliš znát, že 

je to pouze zkrácenina kompletního materiálu, který bude prezentován v televizi. 

Nakonec i Seidl srovnává Sametové vrahy s Bolerem, které je podle něj „poněkud 

manýristicky strojené“. 

5.3 Shrnutí 

Kritici, až na pár výjimek, přijali film Sametoví vrazi vesměs pozitivně. Nehledě 

na to, zda jdou recenze v hodnocení proti sobě, většina jejich autorů filmu vyčítala příliš 

dlouhou stopáž a nedodržení dobových reálií. Naopak vyzdvihována byla kamera 

Martina Šáchy, který film ladil do studených barev a kvůli autentičnosti jej snímal ruční 

kamerou. Kladně hodnoceny byly také herecké výkony představitelů vrahů, které zde 

poskytly velké herecké příležitosti všem představitelům ústřední pětice – Michalu 

Dlouhému (Karel Kopáč – ve filmu Hrubeš), Janu Dolanskému (Ludvík Černý alias 

Křížek), Dušanu Urbanovi (Ladislav Kuna/Rejsek), Lucii Benešové (Irena 

                                                 
216 SEIDL, Tomáš. Našemu konání dej Bůh požehnání. Film a doba: čtvrtletník pro filmovou a televizní 

kulturu. Praha: Orbis, 2005, roč. 51, č. 1, s. 53. 
217 Ibid., s. 55. 
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Meierová/Reinerová) a Janu Vondráčkovi (Petr Chodounský/Vychodil). Nejvíce 

vyzdvihován však byl výkon tehdy začínajícího Jana Dolanského, kterého Svoboda 

obsadil do hlavní role i ve svém předchozím televizním snímku Udělení milosti se 

zamítá. Psychopatického Křížka hrál velmi přesvědčivě a v rozhovoru po premiéře 

filmu řekl, že se při pohledu na plátno sám sebe dokonce bál.218 Naproti tomu 

kritizovány byly výkony vyšetřovatelů, jejichž role byly napsány příliš prvoplánově. 

Podle některých recenzentů byli kriminalisté zbytečně odsunuti na vedlejší kolej, ovšem 

nutno podotknout, že Svoboda ani neměl v plánu věnovat jim větší prostor než vrahům. 

Navíc už název filmu napovídá, že hlavními protagonisty budou právě vrazi.   

                                                 
218 Česká televize. Audio záznam rozhovoru s Janem Dolanským pro Český rozhlas [online]. 2005 [cit. 

8. 5. 2016]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/specialy/sametovivrazi/download/dolansky.mp3> 
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ZÁVĚR 

 V 90. letech 20. století Českem otřásla kauza tzv. orlických vražd, která je dosud 

označována jako jedna z nejzávažnějších v dějinách české kriminalistiky. V roce 1995 

byly tři z celkem pěti obětí nalezeny na dně Orlické přehrady – dvě zatavené v sudech 

a  jedna zabalená do pletiva. O dva roky později byl vynesen rozsudek nad pěticí vrahů, 

kteří zabíjeli především pro majetkový prospěch. Soud jim udělil výjimečně vysoké 

tresty, v jednom případě i doživotní vězení.  

Kauza orlických vražd je stěžejním tématem této diplomové práce, která ji 

zkoumá v několika rovinách. Čerpala jsem především z odborné literatury, dobových 

novinových článků a televizních zpravodajských pořadů, dále z rozhovoru s režisérem 

Jiřím Svobodou, který v roce 2005 natočil snímek Sametoví vrazi inspirovaný touto 

kauzou, ad. V teoretické části jsem se primárně zaměřila na filmovou dramaturgii, tedy 

jak z reálných událostí vzniká dramatický příběh. Nejprve jsem definovala, co je to 

příběh a jak vůbec vzniká, poté jsem specifikovala základní části příběhu a na závěr 

jsem popsala proces vzniku scénáře. 

Pro praktickou část jsem si na začátku stanovila čtyři výzkumné otázky, na které 

jsem v jednotlivých kapitolách hledala odpovědi. Zajímalo mě tedy nejprve to, jak 

o kauze pojednala literatura. Tím jsem se zabývala v druhé kapitole, v níž jsem nejdříve 

představila některé známé kriminální kauzy, jež posloužily jako adaptace pro filmové 

ztvárnění. Podrobněji jsem pak připomněla právě kauzu orlických vražd. Shrnula jsem 

průběh a výsledky celého vyšetřování, představila jsem jednotlivé pachatele a jejich 

oběti, přiblížila jsem také další osudy těchto osob. Díky literatuře jsem tak vytvořila 

základní rámec pro další kapitoly, které na tyto poznatky navazují a dále s nimi pracují.  

Další otázku, kterou jsem si kladla, tedy jak o kauze informovala česká tištěná 

a audiovizuální média v letech 1995-1997, jsem zodpověděla ve třetí kapitole práce. 

Nejprve jsem stručně připomněla teorii mediálních účinků, abych ilustrovala, jak média 

mohou působit na své publikum referováním o podobných událostech. Případ orlických 

vražd je modelovým příkladem, jak nepříznivě může přítomnost médií přímo na místě 

činu ovlivnit celý průběh vyšetřování. Televize Nova totiž 14. 7. 1995, kdy byl vyloven 

první sud z Orlické přehrady, narušila utajovanou probíhající pátrací akci, proto musel 

být zcela změněn plán na zatčení pachatelů, aby nestihli utéct. Kvůli tomu musela 

policie také vynaložit mnohem více finančních prostředků, než měla původně 

k dispozici.  
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Poté jsem podrobně zmapovala mediální obraz případu ve dvou celostátních 

denících, které byly ve zkoumaných letech nejčtenější, konkrétně Mladá fronta DNES 

a Rudé právo, později přejmenované na Právo. Sledované období jsem dále rozdělila 

podle hlavních fází případu, tedy podle toho, kdy se odehrály podstatné události, o nichž 

tisk psal nejvíce. Šlo primárně o červenec až září 1995, kdy byly nalezeny sudy na dně 

Orlické přehrady a posléze dopadeni pachatelé, poté prosinec 1996, kdy začal soudní 

proces se zadrženými, a nakonec duben a listopad 1997, kdy byly vyneseny rozsudky 

Krajského soudu v Praze a později v odvolacím řízení Vrchního soudu. Dále jsem 

analýze podrobila též televizní zpravodajství reprezentované Českou televizí, zejména 

v pořadu Události. V obou typech médií jsem primárně sledovala přesnost informování 

o kauze, tedy zda nedocházelo ke zkreslování sdělení, předávání chybných informací, 

nepřesných podrobností apod.  

Z výsledků analýzy vyplynulo, že většina článků se v obou zkoumaných 

denících objevila ve speciální rubrice Kriminalita, v září 1995 a v dubnu 1997 byly 

texty otištěny dokonce na předních stranách, často i přímo na titulní straně. MF DNES 

celkem k tématu vydala více článků. Ukázalo se, že v médiích se opětovně objevovaly 

nejrůznější dezinterpretace a dezinformace, ale i spekulace, což je ovšem běžná praxe. 

Může se tak dít z nepozornosti či ve spěchu, kvůli nedostatečné informovanosti, nebo 

kvůli odkazování na špatný zdroj. Ukázalo se, jak důležité je zvolit důvěryhodný 

informační zdroj a zároveň si zjištěné údaje důkladně ověřovat. Oba deníky vycházely 

např. z informací komerční televize Nova, která uváděla nepřesná fakta, nebo ze sdělení 

anonymních policistů, kteří s novináři mluvili, i přes zákaz vedení tajné informace 

poskytovat kvůli probíhajícímu vyšetřování (těžko říct, jaká tedy byla jejich motivace).  

Nejčastěji se v médiích nepřesně uvádělo, že šlo o nájemné vraždy podnikatelů, 

ovšem jediná z pěti vražd, která byla na objednávku, bylo zastřelení manžela Ireny 

Meierové, jenž byl jejich pátou obětí. Nešlo ani o organizovaný zločin, jak říká též 

režisér Svoboda: „Nešlo o organizovaný zločin s nějakým cílem. Nešlo ani o nájemné 

vrahy, kteří by odstraňovali na zakázku podnikatele. Šlo vlastně o sled, do jisté míry, 

náhodných násilných činů a ten zisk pro ty pachatele byl minimální. (…) Za hranicí 

toho příběhu, který vlastně já vyprávím, je fakt, že nikdo neví, jestli těchto pět obětí je 

konečný výčet.“219 Ve skutečnosti jedinou vraždu podnikatele, která byla opravdu 

                                                 
219 Film o filmu: Sametoví vrazi [film]. Režie Martin NOVOSAD. Česko, 2004, 00:08:02.  
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objednaná, spáchal Ludvík Černý v Liberci, ovšem soud ji s kauzou orlických vražd 

nespojoval. 

Ve čtvrté kapitole této práce jsem se zaměřila na celovečerní hraný film 

Sametoví vrazi, jelikož jsem chtěla odpovědět na otázku, jak kauzu pojali filmoví tvůrci, 

zejména co využil režisér, scénárista a autor námětu Jiří Svoboda při modifikaci 

konkrétních faktů ve filmový příběh. Pro tyto účely jsem sledovala rozšířenou televizní 

verzi filmu, jež byla rozdělena na dvě části a obsahovala některé scény navíc. Oproti 

tomu filmová verze např. ukázala pouze čtyři vraždy. Nejprve jsem však shrnula 

režisérovu biografii a dosavadní filmografii a charakterizovala jsem žánr filmu. Poté 

jsem se zaměřila na produkční a distribuční historii snímku. Nejvíce jsem se soustředila 

na fabuli a syžet filmového příběhu, který je rozdělen na dvě základní linie. První 

vypráví o životě a konání vrahů, přičemž důraz je kladen především na jejich vztahy 

a touhy, druhá popisuje policejní vyšetřování trestné činnosti těchto osob. 

Svobodův film byl velmi autentický, což ocenili i mnozí kritici v následných 

recenzích. Těmi jsem se na závěr podrobněji zabývala v poslední kapitole práce, jelikož 

mě zajímalo, jak média hodnotila Svobodovo filmové pojetí kauzy. V jeho filmu byla 

nejvíce oceněna technická stránka, tedy kamera, střih a hudba, a také obsazení hlavních 

hereckých rolí. Podle kritiků na plátně nejvíce exceloval tehdy začínající Jan Dolanský 

v roli psychopatického Ludvíka Křížka. Z jeho výkonu skutečně člověka místy až 

mrazí. Někteří recenzenti naopak nedocenili Svobodovo úsilí věnované důkladnému 

studiu případu, jelikož podle nich výsledek působil až příliš jako dokumentární 

rekonstrukce. Nejvíce vyčítáno pak režisérovi bylo nedodržení dobových reálií, ačkoliv 

přesné časové ukotvení v něm vůbec není uvedeno. Svoboda to však ospravedlňoval 

tím, že na to zkrátka produkce neměla peníze.  

Když se dnes řekne Orlík, každý si i po letech vybaví zejména sudy a mrtvé 

podnikatele na dně přehrady. Právě na to se objevují narážky do dneška.220 Bohužel pro 

místní obyvatele Orlická přehrada i Žďákovský most stále představují místo, kterému se 

raději vyhnou, a ze strachu, že voda ukrývá ještě další těla, se bojí v okolí koupat. 

Přitom od těchto hrůzostrašných činů uplynulo již více než dvacet let.  

Tato diplomová práce pojednala o kauze orlických vražd z různých úhlů 

pohledu, potažmo shrnula tři různé verze téhož příběhu, které se však neliší nijak 

zásadně. Při jejím vypracování mě fascinovala především míra amaterismu, s jakou 

                                                 
220 Jako příklad možno uvést 14. epizodu 4. řady online pořadu Kancelář Blaník vysílaný na internetové 

televizi Stream.cz.  
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vrazi po celou dobu postupovali (nejen při páchání vražd, ale i v podnikání), a přesto se 

jim ve své době dařilo natolik závažnou trestnou činnost tak dlouho skrývat.  Dále jsem 

žasla na tím, jak dokázali být zároveň chladnokrevní, ale ve své podstatě také láskyplní, 

jelikož jim záleželo na rodinných hodnotách. A zejména mě nepřestávala udivovat 

rozdvojená osobnost a zarputilost Ludvíka Černého odsouzeného na doživotí (podle 

některých kriminalistů by zasluhoval spíše trest smrti), který se k činům nikdy 

nepřiznal. Současně jsem velmi obdivovala nasazení vyšetřovacího týmu, který pátrání 

obětoval mnoho času, aby pachatelé byli spravedlivě potrestáni. A kdo ví, třeba se 

v Černém někdy pohne svědomí. 
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SUMMARY 

The master thesis called “Czech films based on well-known criminal cases: from 

reality, newspaper/TV news to feature film and film reviews. Causa Velvet killers“ deals 

with the notorious so-called Orlík Murders from the early 1990s. This case is considered 

as the biggest criminal case of the post-communist era in the Czech Republic. The 

group of five members killed five people, mainly for the money, between the years 1991 

and 1993. Three of their victims were found in the Orlík Dam – two corpses were sealed 

in metal barrels and one was hidden in a mesh. The fourth victim, a mother of one of the 

killer, died after being delivered a parcel that exploded. And the last man was shot in his 

own house after his wife had ordered the murder. The killers – namely Karel Kopáč, 

Ludvík Černý, Vladimír Kuna, Irena Meierová and Petr Chodounský were convicted in 

1997 after a four-year-long investigation. Černý was senteced for the life imprisonment 

because he had performed all the murders. Kopáč, called the boss of the group, ended 

up in the wheelchair after he had a car crash in 1994. He committed suicide in the prison 

in 2004. Based on these true events Jiří Svoboda directed the movie called Velvet killers 

or The New Breed which was released in 2005. 

This thesis consists of several parts. First one focuses on the dramaturgy and the 

demiurge – mainly on how a story is defined in general, how a plot and characters 

should be built, what are central parts of a story, what is a procedure of writing 

screenplays etc. Second chapter deals with the Czech and foreign movies based on 

reality and especially on well-known criminal cases. Then it focuses on the Orlík 

Murders in more detail – on the killers themselves, on their criminal activities, on the 

investigation and finally on their trial. The following part tried to reflect on how the 

Czech media – namely printed periodicals Mladá fronta DNES and Rudé právo/Právo 

and also Czech television news – informed the public about this criminal case in 

analysed years from 1995 to 1997. The determining factor was the accuracy of the 

information. The fourth chapter is about the movie Velvet killers. It summarizes the 

narrative and answers the question how the real criminal case becomes a fiction story, 

so how the director dealt with it. It focuses on the extended television version of this 

motion picture. The last chapter deals with the reviews published after movie’s 

premiere.  

The aim of this master thesis was to summarize the results of reporting on the 

Orlík Murders case. It also contains six attachments, one of them being a transcript of 
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the interview with the director Jiří Svoboda, then the list of all articles about the case 

published in the Czech press, then it includes also the list of cited movies, basic 

filmographic information about the analysed movie, few shots from the movie and 

finally some pictures related to the case.   

 

 



   

 

96 

  

Použitá literatura 

ARISTOTELÉS. Poetika. 1. vyd. Praha: Oikoymenh. 2008. 289 s. ISBN 978-80-7298-

131-1. 

 

BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. 

1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 273 s. ISBN 978-80-246-1387-1. 

 

BERNARD, Jan a Pavla FRÝDLOVÁ. Malý labyrint filmu. 1. vyd. Praha: Albatros, 

1988. 507 s.  

 

BORDWELL, David a Kristin THOMPSONOVÁ. Umění filmu: úvod do studia formy 

a stylu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011. 639 s. ISBN 

9788073312176. 

 

CARRIÉRE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. 1. vyd. Praha: Národní filmový archiv, 

1995. 211 s. ISBN 80-7004-081-5. 

 

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. 3. vyd. Praha: Karolinum, 

2002. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. 

 

DOUCHA, Josef a Aleš PIVODA. Akce Přehrada: „Orlické vraždy“ očima 

vyšetřovatele. Praha: sdružení MAC, 1998. 206 s. ISBN 80-86015-30-0.  

 

FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scénář: základy scenáristiky. 1. vyd. Praha: Rybka 

Publishers, 2007. 277 s. ISBN 80-87067-65-7. 

 

Filmová ročenka 2005. Praha: Národní filmový archiv, 2006. ISSN 1211-8907. 

 

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. 

Praha: Portál, 2008. 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4.  

 

HUTCHEON, Linda. A Theory of Adaptation. 1. vyd. New York: Routledge, 

2006. 232 s. ISBN 0-415-96795-3. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/0415967953


   

 

97 

  

HORÁK, Vratislav. Orlík: děsivý hřbitov aneb 122 otázek pro vraha. 1. vyd. Praha: 

Mladá fronta, 2004. 108 s. ISBN 80-204-1147-X.  

 

JELÍNEK, Jaroslav. Kauza Orlík. 1. vyd. Praha: TAMTAM, 1998. 165 s. ISBN 80-

902234-8-6. 

 

JIRÁK, Jan, Milan ŠMÍD a Miloš ČERMÁK. 10 let v českých médiích. 1. vyd. Praha: 

Portál, 2005. 142 s. ISBN 80-7178-925-9. 

 

LEITCH, Thomas. Film Adaptation and its Discontents. 1. vyd. Baltimore: John 

Hopkins University Press, 2007. 354 s. ISBN 978-0-8018-8565-5. 

 

LUKEŠ, Jan. Diagnózy času: český a slovenský poválečný film (1945-2012). Praha: 

Slovart, 2013. 447 s. ISBN 978-80-7391-712-8. 

 

LIPŠANSKÝ, Jan. Český film 1990-2007: sborník kritik, recenzí a úvah. České 

Budějovice: Nová Forma, 2009. 331 s. ISBN 978-80-254-2669-2. 

 

MCFARLANE, Brian. Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. 

1. vyd. Oxford: Clarendon Press, 1996. 279 s. ISBN 9780198711506. 

 

MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 184 s. ISBN 80-

7178-840-6. 

 

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 

447 s. ISBN 80-7178-200-9.  

 

NOVOTNÝ, David Jan. Budování příběhu aneb demiurgie versus dramaturgie. 1. vyd. 

Praha: Karolinum, 2007. 234 s. ISBN 978-80-246-1306-2. 

 

OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky 

a marketingové komunikace. 3., rozšířené vyd. Praha: Libri, 2007. 263 s. ISB 978-80-

7277-266-7. 

 



   

 

98 

  

REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 327 s. 

ISBN 80-7178-926-7. 

 

SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkumy médií: nejužívanější metody a techniky. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2014. 539 s. ISBN 978-80-247-3568-9. 

 

SCHULZ, Winfried. Analýza obsahu mediálních sdělení. 3. vyd. Praha: Karolinum, 

2011. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. 149 s. ISBN 978-80-246-1980-4. 

 

SLUŠNÝ, Jaromír. Černá kniha českých bestiálních vrahů: nejslavnější kriminální 

případy dvacátého století. 1. vyd. Praha: Nakladatelství XYZ, 2006. 208 s. ISBN 80-

87021-06-01. 

 

STRAUSS, Anselm a Juliet CORBINOVÁ. Základy kvalitativního výzkumu: postupy 

a techniky metody zakotvené teorie. 1. vyd. Brno: Albert, 1999. 228 s. ISBN 80-85834-

60-X.  

 

SVOBODA, Jiří a Soňa ŠTROBLOVÁ. Sametoví vrazi: příběh o zločinu, lásce a zradě 

na motivy případu „orlických vražd“. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2004. 256 s. ISBN 80-

242-1358-3. 

 

ŠTROBLOVÁ, Soňa. Film a televize jako audiovizuální zprostředkování světa: filmová 

a televizní dramaturgie a programová skladba. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose 

Komenského, 2009. 164 s. ISBN 978-80-86723-73-0.  

 

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 191 s. ISBN 80-7367-096-8. 

 

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. 1. vyd. 

Praha: Portál, 2010. 296 s. ISBN 978-80-7367-683-4. 

 

YIN, Robert K. Case Study Research: Design and Methods. 5. vyd. Los Angeles: 

SAGE, 2014. 282 s. ISBN 978-1-4522-4256-9. 

 

 



   

 

99 

  

Periodika 

Mladá fronta DNES – Pražské vydání. Praha: MaFra, 1990- . ISSN 1210-1168.  

Právo: Nezávislé noviny. Praha: Borgis, a.s., 1995- . ISSN 1211-2119. 

Rudé právo: orgán Československé sociálně demokratické strany dělnické. Praha: 1920-

1995. ISSN 0032-6569.  

 

Články 

BALDÝNSKÝ, Tomáš. Sametoví vrazi. Premiere. 2005, roč. 6, č. 2, s. 83. ISSN 1212-

8899. 

 

PEČINKA, Bohumil. Znám sametové vrahy. Reflex. 17. 6. 2004, roč. 15, č. 25, s. 40-51. 

ISSN 0862-6634. 

 

POLICKÝ, Michal. Sametoví vrazi a malá exkurze do říše zla. Haló noviny. 2006, roč. 

16, č. 53, s. 1 v příloze Obrys – kmen (č. 9). ISSN 1210-149. (Dostupné také z: 

<http://www.obrys-kmen.cz/index.php>) 

 

Portrét Jiřího Svobody. Cinema: filmový měsíčník. 2005, roč. 15, č. 1, s. 114. ISSN 

1210-132X. 

 

SEDLÁČEK, Jaroslav. Sametoví vrazi. Cinema: filmový měsíčník. 2005, roč. 15, č. 1, 

s. 58-61. ISSN 1210-132X.  

 

SEIDL, Tomáš. Našemu konání dej Bůh požehnání. Film a doba: čtvrtletník pro 

filmovou a televizní kulturu. 2005, roč. 51, č. 1, s. 53-56. ISSN 0015-1068. 

 

THOMPSONOVÁ, Kristin. Neoformalistická filmová analýza: Jeden přístup, mnoho 

metod. Iluminace: časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. 1998, roč. 10, č. 1, s. 29-

60. ISSN 0862-397X.  

 

WHITE, Hayden. Modernistická událost. Iluminace: časopis pro teorii, historii 

a estetiku filmu.  1999, roč. 11, č. 4, s. 5-21.  ISSN 0862-397X. 

 

 



   

 

100 

  

Filmy 

Film o filmu: Sametoví vrazi [film]. Režie Martin NOVOSAD. Česko, 2004. 14 min. 

Proměny českého zločinu [film]. Režie Zora CEJNKOVÁ. Česko, 2002. 57 min.  

Sametoví vrazi [film]. Režie Jiří SVOBODA. Česko, 2005. 137 min (televizní verze 164 

min). 

 

Televizní pořady (dostupné z badatelny archivu České televize) 

Události. TV, ČT1, 20. července 1995. 19:30. 

Události. TV, ČT1. 25. července 1995. 19:30. 

Události. TV, ČT1. 27. července 1995. 19:30. 

Události. TV, ČT1. 17. srpna 1995. 19:30. 

Události. TV, ČT1. 28. srpna 1995. 19:30. 

Události. TV, ČT1. 11. září 1995. 19:30. 

Události. TV, ČT1. 28. září 1995. 19:30. 

Události. TV, ČT1. 6. prosince 1996. 19:30. 

Události. TV, ČT1. 16. prosince 1996. 19:30. 

Události. TV, ČT1. 18. dubna 1997. 19:30. 

Události. TV, ČT1. 4. listopadu 1997. 19:30. 

Události. TV, ČT1. 7. listopadu 1997. 19:30. 

Zprávy 18. TV, ČT1. 20. července 1995. 18:00. 

Zprávy 18. TV, ČT1. 28. srpna 1995. 18:00. 

21. TV, ČT1. 25. července 1995. 21:00. 

21. TV, ČT1. 29. září 1995. 21:00. 

 

Online zdroje 

ABC ČR. Periodický tisk [online]. 2015 [cit. 9. 4. 2016]. Dostupné z: 

<http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk/>   

 

ALLEN, Jessica, Sonia LIVINGSTONE a Robert REINER. True Lies: Changing 

Images of Crime in British Postwar Cinema. European Journal of 

Communication [online]. 1998, roč. 13, č. 1, s. 53-76 [cit. 5. 5. 2016]. ISSN 02673231. 

Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&an=4543878&scope=site 

 



   

 

101 

  

Blesk.cz [online]. Poslední aktualizace 18. 2. 2007 [cit. 3. 4. 2016]. Dostupné z: 

<http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/61261/to-je-ona.html> 

 

BŮNOVÁ, Michaela a Jiří PÁNEK. Dopadli jsme vraha tří pražských taxikářů, 

oznámila policie [online]. iDNES.cz, poslední aktualizace 4. 11. 2015 [cit. 2. 4. 2016]  

Dostupné z: <http://praha.idnes.cz/policie-dopadla-vraha-prazskych-taxikaru-f1o-

/praha-zpravy.aspx?c=A151104_134856_praha-zpravy_nub> 

 

Česko-Slovenská filmová databáze [online]. © 2001-2016 [cit. 6. 4. 2016]. Dostupné z: 

<http://www.csfd.cz> 

 

Česká televize. Sametoví vrazi [online]. 7. 3. 2005 [cit. 8. 3. 2016]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/specialy/sametovivrazi/novinky.php> 

 

Česká televize. Sametoví vrazi [online]. 2005 [cit. 7. 5. 2016]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/specialy/sametovivrazi/realizace.php> 

 

Česká televize [online]. 2011 [cit. 30. 4. 2016]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/porady/1074385725-promeny-ceskeho-

zlocinu/20232424964> 

 

Česká televize. Rozhovor s Janem Duškem. [online]. [cit. 9. 3. 2016]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/specialy/sametovivrazi/rozhovor01.php> 

 

Česká televize. Audio záznam rozhovoru se Svobodou pro Český rozhlas. [online]. 2005 

[cit. 8. 3. 2016]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/specialy/sametovivrazi/download/svoboda.mp3> 

 

GARBOVÁ, Gabriela. Příběh byl pouze inspirací pro scénář, říká Jiří Svoboda [online]. 

Olomoucký deník, 8. 2. 2005 [cit. 7. 5. 2016]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/specialy/sametovivrazi/tisk86.php> 

 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/61261/to-je-ona.html
http://praha.idnes.cz/policie-dopadla-vraha-prazskych-taxikaru-f1o-/praha-zpravy.aspx?c=A151104_134856_praha-zpravy_nub
http://praha.idnes.cz/policie-dopadla-vraha-prazskych-taxikaru-f1o-/praha-zpravy.aspx?c=A151104_134856_praha-zpravy_nub


   

 

102 

  

iDNES.cz [online]. © 1999–2016 MAFRA, poslední aktualizace 19. 7. 2015 [cit. 5. 4. 

2016]. Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/soud-propustil-orlickeho-vraha-kunu-dvq-

/krimi.aspx?c=A150716_172408_krimi_cen> 

 

JEDLIČKA, Miloslav. Orlické vraždy [online]. Kriminalistika.eu [cit. 9. 4. 2016]. 

Dostupné z: <http://kriminalistika.eu/muzeumzla/kopac/kopac.html> 

 

Jiří Svoboda [online]. [cit. 8. 3. 2016]. Dostupné z: 

<http://www.svobodajiri.euweb.cz/Orlik.htm>   

 

KRESTA. David. Do sudu [online]. Fantom: film magazine, 2005, roč. 3, č. 14 [cit. 10. 

5. 2016]. Dostupné z: <http://old.fantomfilm.cz/?type=article&id=202> 

 

Mafra.cz [online]. 2016 [cit. 9. 4. 2016]. Dostupné z: 

<http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_o-spolecnosti_portret-

spolecnosti.htm> 

 

MÍŠKOVÁ, Věra. Orlické vraždy se vracejí, naštěstí jen na plátně [online]. Právo. 

28. 1. 2005, roč. 15, č. 23, s. 12 [cit. 10. 5. 2016].  

Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/specialy/sametovivrazi/tisk44.php> 

 

PAŘÍZEK, Michal. Brutální sametové skutečnosti [online]. Nedělní svět, 30. 1. 2005, 

roč. 2, č. 5, s. 35 [cit. 10. 5. 2016]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/specialy/sametovivrazi/tisk65.php> 

 

REJŽEK, Jan. Věčný svit neposkvrněných sametových lhářů [online]. Lidové noviny, 

3. 2. 2005, roč. 18 [cit. 10. 5. 2016]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/specialy/sametovivrazi/tisk80.php> 

 

SPÁČILOVÁ, Mirka. Sametoví vrazi oživí případ Orlík [online]. MF DNES, 21. 12. 

2004 [cit. 7. 5. 2016]. Dostupné z: <http://kultura.zpravy.idnes.cz/sametovi-vrazi-ozivi-

pripad-orlik-d5n-/filmvideo.aspx?c=A041220_184416_filmvideo_kot> 

 

http://www.mafra.cz/


   

 

103 

  

Seznam příloh  

Příloha č. 1: Seznam článků k tématu vydaných v letech 1995-1997 v Mladé frontě 

DNES a v Rudém právu/Právu (text) 

Příloha č. 2: Seznam citovaných filmů a seriálů (text) 

Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s režisérem Jiřím Svobodou (text) 

Příloha č. 4: Základní filmografické údaje ke snímku Sametoví vrazi (text) 

Příloha č. 5: Záběry z filmu Sametoví vrazi (obrázek) 

Příloha č. 6: Fotografie k případu Orlík z Muzea policie ČR (obrázek) 



   

 

104 

  

Přílohy 

Příloha č. 1: Seznam článků k tématu vydaných v letech 1995-1997 v MF DNES 

a Rudém právu/Právu (text) 

 

Rudé právo: orgán Československé sociálně demokratické strany dělnické. Praha: 

1920-1995. ISSN 0032-6569.  

Policie prohledává dno Orlické přehrady. Rudé právo, 17. 7. 1995, roč. 5, č. 164, s. 2. 

ZL. Policie tají, co hledá na dně přehrady. Rudé právo, 18. 7. 1995, roč. 5, č. 165, s. 5. 

MON, ZL. Policejní zásah v Rudné zřejmě souvisí s pátráním na přehradě. Rudé právo, 

20. 7. 1995, roč. 5, č. 167, s. 1. 

RO. Mrtvolou v sudu nebyl Čadek, tvrdí Doucha. Rudé právo, 21. 7. 1995, roč. 5, 

č. 168, s. 1-2. 

ZL. Mrtvola z Orlické přehrady byla rozleptána louhem. Rudé právo, 22. 7. 1995, roč. 

5, č. 169, s. 1-2.  

Policie má prý důkazy, že se Karel K. také podílel na vraždě svého švagra. Rudé právo, 

24. 7. 1995, roč. 5, č. 170, s. 2. 

Ve vraždícím gangu bylo několik bývalých policistů. Rudé právo, 25. 7. 1995, roč. 5, 

č. 171, s. 2. 

LOCHMANOVÁ, Zuzana. Gang z přehrady inkasoval za každou vraždu 200 000 Kč. 

Rudé právo, 26. 7. 1995, roč. 5, č. 172, s. 1-2.  

ZL. Mrtvola v sudu dosud nebyla identifikována. Rudé právo, 29. 7. 1995, roč. 5, 

č. 175, s. 3. 

AJO. Pátrání po mrtvolách z přehrady bude obnoveno začátkem podzimu. Rudé právo, 

18. 8. 1995, roč. 5, č. 192, s. 2.  

ZL. Gang z Orlíku má na krku i vraždu v erotickém salónu. Rudé právo, 29. 8. 1995, 

roč. 5, č. 201, s. 1. 

ZL. Policie chce z Orlíku vylovit další mrtvolu. Rudé právo, 12. 9. 1995, roč. 5, č. 213, 

s. 1-2.  

 

Právo: Nezávislé noviny. Praha: Borgis, a.s., 1995- . ISSN 1211-2119. 

ZL. V Orlické přehradě nalezen druhý sud s lidským tělem. Právo, 22. 9. 1995, roč. 5, 

č. 222, s. 1-2.  

ZL. Policie zná mrtvolu v sudu. Právo, 23. 9. 1995, roč. 5, č. 223, s. 3.  
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Totožností muže z druhého sudu policie již zcela jista. Právo, 27. 9. 1995, roč. 5, č. 226, 

s. 3.  

ZL. Potápěči našli v Orlické přehradě další předmět. Právo, 28. 9. 1995, roč. 5, č. 227, 

s. 2. 

KK. Orlická přehrada vydala třetí mrtvolu. Právo, 29. 9. 1995, roč. 5, č. 228, s. 1.  

ZL. Pátrací akce na Orlíku skončila, policisté našli vše, co chtěli. Právo, 30. 9. 1995, 

roč. 5, č. 229, s. 3. 

LOCHMANOVÁ, Zuzana. Gang z přehrady se zpovídá ze šesti vražd. Právo, 5. 10. 

1995, roč. 5, č. 233, s. 1-2.  

ZL. V případu Orlík byl zadržen další podezřelý. Právo, 8. 11. 1995, roč. 5, č. 262, s. 2. 

HAVLICOVÁ, Jana. Brutalita a prohnanost zločinců stoupá. Právo, 23. 12. 1995, roč. 

5, č. 300, s. 15. 

ZL. Někteří zabijáci z Orlíku budou obviněni z loupeže. Právo, 16. 1. 1996, roč. 6, 

č. 13, s. 3. 

V případě vrahů z Orlíku obviněn druhý policista. Právo, 2. 5. 1996, roč. 6, č. 105, 

s. 18. 

HAVLICOVÁ, Jana. Kauza Žďákovský most před soud. Právo, 23. 11. 1996, roč. 6, 

č. 275, s. 11. 

KALINOVÁ, Jana. Kauza orlických vražd u soudu. Právo, 4. 12. 1996, roč. 6, č. 284, 

s. 2.  

KALINOVÁ, Jana. První z Orlíku. Právo, 19. 12. 1996, roč. 6, č. 297, s. 4. 

KALINOVÁ, Jana. Orlické vraždy znovu u soudu. Právo, 27. 1. 1997, roč. 7, č. 22, s. 9. 

AJO. Hlavní obžalovaný v kauze Orlík se pokusil o sebevraždu. Právo, 5. 2. 1997, roč. 

7, č. 30, s. 3. 

AJO. Soud potvrdil trest 2,5 roku M. Tylšovi. Právo, 12. 3. 1997, roč. 7, č. 60, s. 3.  

AJO. Kauza pěti brutálních vražd pokračuje dalšími výslechy. Právo, 2. 4. 1997, roč. 7, 

č. 77, s. 11.  

AJO. V případu orlických vražd požaduje státní zástupce tři výjimečné tresty. Právo, 

17. 4. 1997, roč. 7, č. 90, s. 3. 

KALINOVÁ, Jana. Dvě doživotí za orlické vraždy. Právo, 19. 4. 1997, roč. 7, č. 92, 

s. 1-2. 

HAVLICOVÁ, Jana. Potápěči. Právo, 7. 6. 1997, roč. 7, č. 133, s. 14. 

ŠÁR. Kopáč se chtěl oběsit v cele. Právo, 26. 8. 1997, roč. 7, č. 199, s. 2.  

AJO. Orlická kauza u vrchního soudu. Právo, 4. 11. 1997. roč. 7, č. 258, s. 3. 
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AJO. Za orlické vraždy jedno doživotí. Právo, 8. 11. 1997, roč. 7, č. 262, s. 3. 

 

Mladá fronta DNES – Pražské vydání. Praha: MaFra, 1990- . ISSN 1210-1168.  

ČTK. Voda vydala zbraně. MF DNES, 17. 7. 1995, roč. 6, č. 164, s. 4. 

OT. Po nálezu mrtvoly v přehradě zatýkali policisté v Rudné. MF DNES, 19. 7. 1995, 

roč. 6, č. 166, s. 1 v rubrice Z Prahy. 

BRYNDA, Jaroslav a Oldřich TICHÝ. Policie zatkla čtyři nájemné vrahy. MF DNES, 

20. 7. 1995, roč. 6, č. 167, s. 1 v rubrice Z Prahy. 

OT, BRY. Obvinění zabíjeli na zakázku, tvrdí policie. MF DNES, 21. 7. 1995, roč. 6, 

č. 168, s. 3. 

OT, BRY. S vraždami na zakázku asi souvisí smrt pražského podnikatele, tvrdí 

policisté. MF DNES, 22. 7. 21995, roč. 6, č. 169, s. 14. 

OT. Mrtvola vytažená z přehrady byla rozleptána louhem. MF DNES, 24. 7. 1995, roč. 

6, č. 170, s. 4. 

BRYNDA, Jaroslav a Oldřich TICHÝ. Údaje o počtu mrtvol v Orlické přehradě se 

různí. MF DNES, 26. 7. 1995, roč. 6, č. 172, s. 18. 

ČTA, BRY. Druhý sud z Orlíku obsahoval jen kal. MF DNES, 29. 7. 1995, roč. 6, 

č. 175, s. 14. 

BRYNDA, Jaroslav. Totožnost mrtvého z Orlíku bude brzy známa. MF DNES, 18. 8. 

1995, roč. 6, č. 192, s. 17.  

BRY. Hledaný může přispět k objasnění série vražd, tvrdí kriminalisté. MF DNES, 18. 

8. 1995, roč. 6, č. 192, s. 17.   

SLONKOVÁ, Sabina. Policie vyřešila smrt majitelky erotického salónu. MF DNES, 29. 

8. 1995, roč. 6, č. 201, s. 17.  

ČTA. Potápěči opět začnou hledat na dně přehrady Orlík důkazy. MF DNES, 11. 9. 

1995, roč. 6, č. 212. s. 4.  

NAK. Policie používá při hledání obětí unikátní ponorku. MF DNES, 12. 9. 1995, roč. 

6, č. 213, s. 1. 

NAK. Potápěči hledají tělo dalšího zavražděného. MF DNES, 12. 9. 1995, roč. 6, č. 213, 

s. 21.  

NAK, INA. Voda vydala další sud se zabitým. MF DNES, 22. 9. 1995, roč. 6, č. 222, 

s. 1.  

KRATOCHVÍLOVÁ, Kateřina a Sabina SLONKOVÁ. Tělo v sudu je jiné, než 

kriminalisté čekali. MF DNES, 22. 9. 1995, roč. 6, č. 222, s. 3.  
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SLONKOVÁ, Sabina. Policie zatím odmítá říci jméno vyloveného muže. MF DNES, 

23. 9. 1995, roč. 6, č. 223, s. 21.  

BARTONÍČEK, Radek. Potápěči objevili v Orlíku další předmět. MF DNES, 28. 9. 

1995, roč. 6, č. 227, s. 21.  

GAG. Přehrada vydala oběť v pletivu. MF DNES, 29. 9. 1995, roč. 6, č. 228, s. 1. 

GAG. Pátrání po obětech v Orlické přehradě dnes končí. MF DNES, 29. 9. 1995, roč. 6, 

č. 228, s. 21.  

BRY. Pátrání po mrtvých v přehradě skončilo. MF DNES, 30. 9. 1995, roč. 6, č. 229, 

s. 21.  

BRYNDA, Jaroslav. Podezřelí zabijáci obviněni již ze šesti vražd. MF DNES, 5. 10. 

1995, roč. 6, č. 233, s. 21.  

BRY. Mrtvoly na Slapech s Orlíkem nesouvisí. MF DNES, 11. 10. 1995, roč. 6, č. 239, 

s. 21.  

BRYNDA, Jaroslav. Důležitý svědek v cause Orlík zatčen. MF DNES, 8. 11. 1995, roč. 

6, č. 261, s. 21. 

ČTK, BRY. Porada zřejmě přechovává zbraně. MF DNES, 9. 11. 1995, roč. 6, č. 262, 

s. 21. 

OT, BRY. Důležitý svědek v cause Orlík schovával výbušniny a granáty. MF DNES, 

10. 11. 1995, roč. 6, č. 263, s. 21. 

BRY. Causa Orlík by mohla být do dubna vyřešena. MF DNES, 20. 12. 1995, roč. 6, 

č. 297, s. 21.  

BRY. Část případu Orlík ukončena. MF DNES, 10. 5. 1996, roč. 7, č. 109, s. 21. 

BRYNDA, Jaroslav. Policie již ukončila vyšetřování případu Orlík. MF DNES, 14. 6. 

1996, roč. 7, č. 139, s. 21. 

BRY, ČT1. Případ orlických vražd má již soud. MF DNES, 24. 9. 1996, roč. 7, č. 224, 

s. 21. 

ČTK. Orlické vraždy projednává soud. MF DNES, 4. 12. 1996, roč. 7, č. 284, s. 21. 

BRYNDA, Jaroslav. Muži obžalovaní ze série vražd se obviňují navzájem. MF DNES, 

5. 12. 1996, roč. 7, č. 285, s. 21.  

BRYNDA, Jaroslav. Další obžalovaný v cause Orlík popírá svůj podíl na zločinech. MF 

DNES, 6. 12. 1996, roč. 7, č. 286, s. 21. 

BRYNDA, Jaroslav. Hlavní obžalovaný popsal první orlický zločin. MF DNES, 7. 12. 

1996, roč. 7, č. 287, s. 21. 
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BRYNDA, Jaroslav. Bývalý člen elitního komanda půjde do vězení. MF DNES, 17. 12. 

1996, roč. 7, č. 295, s. 21.  

MAR. Znalci potvrdili totožnost dvou ze tří obětí orlických vražd. MF DNES, 19. 12. 

1996, roč. 7, č. 297, s. 21.  

MAR, BRY. Obžalovaný ze série vražd se chtěl zabít. MF DNES, 6. 2. 1997, roč. 8, 

č. 31, s. 21. 

MAR. V případu Orlík byl definitivně odsouzen první muž. MF DNES, 12. 3. 1997, roč. 

8, č. 60?, s. 3. 

BRY. Orlický proces spěje k rozsudku. MF DNES, 17. 4. 1997, roč. 8, č. 91, s. 21.  

BRYNDA, Jaroslav. Za sérii vražd vynesli soudci verdikt: doživotí. MF DNES, 19. 4. 

1997, roč. 8, č. 92, s. 1 a 3. 

Těla obětí, kterým se v podsvětí říká ryby, skončila na dně přehrady. MF DNES, 19. 4. 

1997, roč. 8, č. 92, s. 3.  

BRYNDA, Jaroslav. Vězeňská služba neví, co s vozíčkářem. MF DNES, 22. 4. 1997, 

roč. 8, č. 94, s. 5.  

PECHÁČKOVÁ, Marcela. Zdraví a silní vrazi. Magazín MF DNES, 5. 6. 1997, roč. 8, 

č. 132?, s. 18. 

ČTK. Hlavní aktér v cause Orlík se pokusil zabít. MF DNES, 26. 8. 1997, roč. 8, č. 199, 

s. 17.  

JAK. Vrchní soud znovu projednává případ pěti orlických vražd. MF DNES, 5. 11. 

1997, roč. 8, č. 259, s. 21. 

KOLOMAZNÍKOVÁ, Jana. Případ orlických vražd zítra zřejmě skončí. MF DNES, 6. 

11. 1997, roč. 8, č. 260, s. 21. 

JAK. Největší případ kriminalistiky se dostane na filmové plátno. MF DNES, 6. 11. 

1997, roč. 8, č. 260, s. 21. 

JAK. Soud zmírnil tresty v cause Orlík. MF DNES, 8. 11. 1997, roč. 8, č. 262, s. 3. 

KOLOMAZNÍKOVÁ, Jana. Zpočátku amatéři, na konci dokonalí profesionálové. MF 

DNES, 8. 11. 1997, roč. 8, č. 262, s. 21. 

JAK. Slzy dojetí se změnily v hořký pláč. MF DNES, 8. 11. 1997, roč. 8, č. 262, s. 21. 
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Příloha č. 2: Seznam citovaných filmů a seriálů (text) 

Atentát (Jiří Sequens st., Československo, 1964) 

Atlantic (Ewald André Dupont, Velká Británie, 1929) 

Bez dcerky neodejdu (Brian Gillbert, USA, 1991) 

Bolero (F. A. Brabec, Česko, 2004) 

Bonnie a Clyde (Arthur Penn, USA, 1967) 

Čistá duše (Ron Howard, USA, 2001) 

Dívka s mušlí (Jiří Svoboda, Československo, 1980) 

Dny zrady (Otakar Vávra, Československo, 1973)  

Dům na poříčí (Jiří Svoboda, Československo, 1976) 

House of cards / Dům z karet (David Fincher a Joel Schumacher, USA, 2013) 

Chladnokrevně (Richard Brooks, USA, 1967) 

Gangster Ka (Jan Pachl, Česko, 2015) 

Jan Hus (Otakar Vávra, Československo, 1954) 

Jan Hus (Jiří Svoboda, Česko, 2015) 

Já, Olga Hepnarová (Tomáš Weinreb a Petr Kazda, Česko/Polsko, 2016) 

Jen o rodinných záležitostech (Jiří Svoboda, Československo, 1990) 

JFK (Oliver Stone, USA, 1991) 

Kajínek (Petr Jákl ml., Česko, 2010) 

Kauza Cervanová (Robert Kirchhoff, Slovensko/Česko, 2013) 

Krvavá neděle (Paul Greengrass, Velká Británie/Irsko, 2002) 

Motiv pro vraždu (Jiří Svoboda, Československo, 1974) 

Nikdo mne nemá rád (Francois Truffaut, Francie, 1959) 

Oddechový čas (Jiří Svoboda, Československo, 1977) 

Papilio (Jiří Svoboda, Československo, 1986) 

Prokletí domu Hajnů (Jiří Svoboda, Československo, 1988)  

Příběh kmotra (Petr Nikolaev, Česko, 2013) 

Případy 1. oddělení (Dan Wlodarczyk a Peter Bebjak, Česko, 2014) 

Řetěz (Jiří Svoboda, Československo, 1981) 

Sametoví vrazi (Jiří Svoboda, Česko, 2005) 

Schůzka se stíny (Jiří Svoboda, Československo, 1982)  

Skalpel, prosím (Jiří Svoboda, Československo, 1985) 

Taxi 121 (Dan Pánek, Česko, 2016) 

Tenká modrá čára (Errol Morris, USA, 1988) 
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Teorie všeho (James Marsh, Velká Británie, 2014) 

Titanic (Allan Dwan, USA, 1927) 

Titanic (Werner Klingler a Herbert Selpin, Německo, 1943) 

Titanic (Jean Negulesco, USA, 1953) 

Titanic (James Cameron, USA, 1997) 

Udělení milosti se zamítá (Jiří Svoboda, Česko, 2002) 

Útěk do divočiny (Sean Penn, USA, 2007) 

Výbuch (Jiří Svoboda, Česko, 2001) 

Vyzvednutí Titaniku (Jerry Jameson, Velká Británie/USA, 1980) 

Zánik samoty Berhof (Jiří Svoboda, Československo, 1983) 

Zatmění (Michelangelo Antonioni, Itálie/Francie, 1962) 

Zkáza Titaniku (Roy Ward Baker, Velká Británie, 1958) 

Zločin v Polné (Viktor Polesný, Česko, 2016) 

Zodiac (David Fincher, USA, 2007) 

Zrcadlo pro Kristýnu (Jiří Svoboda, Československo, 1975) 

Zrození národa (D. W. Griffith, USA, 1915) 
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Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s režisérem Jiřím Svobodou (text) 

Datum uskutečnění rozhovoru: 14. 3. 2016 

Místo: kavárna, Arkády Pankrác (rušné prostředí) 

Délka rozhovoru: 1:49:37 

Prof. Svoboda souhlasil s nahrávkou rozhovoru pro vědecké účely – diplomovou práci 

 

Nejprve jsem se chtěla zeptat, jak Vy vzpomínáte na ta 90. léta? Jak jste vnímal tu 

kauzu orlických vražd, když se v médiích objevily první informace o nálezu těch 

sudů? 

Ona ta kauza byla zcela výjimečná, byla zcela první, a myslím si, že byla do jisté míry 

i pro veřejnost ohromující, protože do té doby nic tak chladnokrevně provedeného, jako 

existovaly jistě vždycky zločiny z vášně, ale opakovaně chladnokrevně provedené 

vraždy a navíc ten způsob zahlazování stop, to jsme do té doby neznali, takže tím byl 

ten případ zajímavý. Navíc ono to souviselo s tím začátkem 90. let jenom okrajově. Oni 

to byli nešikovní vrazi a podnikatelé, protože v té době už jiní privatizovali velké 

podniky a privatizovali je bez jakýchkoliv trestných činů, které by byly v té době 

stíhatelné nebo i dnes stíhatelné. Jelikož pro ně ta minulost už nešla zahladit – ty 

zločiny, kterých se dopustili, tehdy se tam objevuje ta postava, kterou hraje Honza 

Vondráček, která přichází už s tím „Půjčíme si z banky, půjčíme si patnáct miliónů 

a nikdy je nevrátíme, dva tam někomu dáme…“, čili ten systém, který uplatňovali lidé 

jako Mrázek. Jenže ono už v té době bylo vlastně pozdě – co se stalo, už se nemohlo 

odestát. Zároveň mě na tom zajímaly ty jednotlivé charaktery. Já jsem se chodil ze 

zájmu, což tedy jinak nedělám, ale chodil jsem se ze zájmu dívat do soudní síně, ty 

jednotlivé postavy byly opravdu zajímavé. Už třeba to, že jsem tam byl já, pár novinářů 

a někde ve druhé nebo ve třetí lavici seděly dvě ženy. Jedna byla manželka toho 

pachatele Křížka, jak se jmenuje ve filmu, který dostal doživotí, a druhá byla toho 

ochrnutého, kterého hraje Dlouhý. A do jisté míry se mi zdálo, že mezi nimi musí být 

silné pouto, protože byly tak trochu na pranýři i ony, jak tam seděly jenom spolu. 

A vzpomínám si, jak do té soudní síně přiváželi Karla Kopáče na tom vozíku a on, když 

zahlédl tu svoji partnerku, tak na něm bylo vidět, že pookřál. On se usmál a tak slabě na 

ni kývnul rukou. Takže ten případ mě začal tím hlouběji zajímat.  

 

 



   

 

112 

  

To jsem se právě také chtěla zeptat – kdy poprvé Vás napadlo tu kauzu zfilmovat? 

Takže už tady se rodily první nápady?  

Ano. K tomu filmu totiž potřebujete vždycky dvě věci – příběh a pak postavy 

s nějakými silnými vztahy. 

 

A jak jste vlastně budoval ty postavy – napsal jste si např. nejprve nějakou jejich 

základní charakteristiku a od toho to dál odvíjel? 

No já jsem si tu jejich charakteristiku nemusel vymýšlet. Já jsem ji znal, protože jsem 

spolupracoval s některými policisty, kteří se té věci účastnili. Jednak oni mi mnohé 

vyprávěli a jednak jsem viděl jak záznamy výslechů, které natáčeli, tak jsem viděl 

záznamy rekonstrukcí. A z těch rekonstrukcí bylo samozřejmě vidět, kdo jaký je. Ten 

Křížek, který v tom filmu je do jisté míry takový psychopat, protože všichni vzpomínali 

na to, ti spolupachatelé, jak on střelil jednu z těch obětí do týla a pak vyskočil do výšky, 

zatřepal nohama a řekl: „To jsem ale čtverák.“ No když jste ho viděla na tom filmu, tak 

on působil jako milé dítě. On se také nikdy nepřiznal. A lidé, kteří ho znali z okolí, kde 

bydlel, tak vlastně říkali, že je to hrozně slušný člověk a že tu manželku podržel, když 

ona měla problémy s nějakým nádorovým onemocněním, a pak že se staral velmi 

usilovně o to dítě, které spolu měli a které jsem pak také vídal, protože jsem vídal tu 

jeho manželku. 

 

A Vy jste se vlastně sešel i přímo s Karlem Kopáčem. Jak on na vás působil? Nebo 

jak o té kauze byl vůbec ochotný vyprávět? 

Víte, on v té době, kdy jsem s ním mluvil ve věznici u Brna, tak on byl už zlomený 

člověk. On byl hedonista, zakládal si na tom, jakou má sílu, jak ovládá bojová umění. 

Vždyť on nastoupil po roce 1990 k URNě, tedy k Útvaru rychlého nasazení, tam byl asi 

devět měsíců a pak jim řekl: „Heleďte, vždyť já jsem sem šel, abych se něco naučil, a já 

to tady můžu učit vás.“ A odešel. I ti policisté, s kterými jsem mluvil, říkali, že on pak 

dělal vyhazovače nebo ochranku v nějakém baru a že byl tak silný, obratný a mrštný, že 

byl schopen vyházet celou hospodu ven, že se byl schopen postavit mnoha lidem. Takže 

já jsem ho potkal jako zlomeného člověka – jednak tím, že o to všechno přišel, ale to 

pro něj nebylo nové, ale on taky, pokud mně řekl pravdu, a to já jsem o ní 

nepochyboval, že on kdyby byl nepromluvil, tak jim nic nedokázali. Byli by pak na tom 

stejně jako v mnoha dalších kauzách, které se dodnes vyšetřují. Ale on promluvil pod 

slibem dvou nebo tří věcí. Za prvé že ta jeho partnerka nebude do toho případu nijak 
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zatahována. Za druhé mu slíbili, že si ten trest bude odpykávat v Praze, ať už na 

Pankráci nebo v Ruzyni, a že ona ho bude moci navštěvovat. A když to skončilo, tak ho 

poslali k tomu Brnu a ty návštěvy tak ochably. On tím byl zlomen a myslím, že v té 

době už byl po jednom pokusu o sebevraždu. Na mě dělal ten dojem, že to nepřežije, že 

to ani nechce přežít. Což je vlastně paradoxní hrdina, když se sám podílel na tom, že 

připravil lidi o život. Ale svým způsobem lidsky ho člověk chápe. A vlastně „Má jest 

pomsta, praví pán“ – čili soudí ho na nebi. Já když jsem ho viděl, bylo mi ho líto.  

 

A spojil jste se i s jinými aktéry té kauzy? 

Snažil jsem se o to, ale ten druhý z těch pachatelů – Černý o to neprojevil zájem. Ono 

by to ani nemělo smysl, protože říkal, že nic z toho nespáchal, že s těmi lidmi, kde oni 

říkají, nikdy nebyl, že netuší, proč ho do toho nějakým způsobem zavlékají. A ten třetí, 

který nechal zabít svoji matku ze zištných důvodů, tak jsem ani nestál o to se s ním sejít, 

když jsem viděl ty rekonstrukce, protože se mi zdálo, že je to hrozně jednoduchý 

člověk, který si pořád z té minulosti nesl to „Karle, já bych chtěl být jako ty – takový 

boss jako jsi ty a mít se tak dobře jako ty.“ Ale on mohl dělat jenom roli toho druhého, 

čili tu roli zámečníka, který zavařoval ty sudy a který připravoval ty tlumiče na 

samopaly. Myslím, že byl zaměstnaný někde v ČKD jako zámečník nebo něco 

takového. 

 

Takže jste vycházel z toho rozhovoru s Kopáčem… A kde dál jste ještě sbíral 

materiál, resp. jaké další prameny jste využil pro filmovou rekonstrukci? 

Jak jsem říkal – se všemi těmi hlavními policisty, kteří to vyšetřovali, jsem vedl dlouhé 

rozhovory. Přiznám se, že jsem četl vyšetřovací protokoly. Myslím si, že ta zásluha o to, 

že vůbec něco našli, je jednoho z nich, toho kterého hraje Luboš Veselý ve filmu, 

protože ten byl tak urputný. Když vezmu ten pohled vyšetřovatelů, nebo tedy 

operativců, s kterými já jsem mluvil, tak ta jejich úloha byla strašně těžká, protože oni 

dostali odněkud tip, a to ze severních Čech, že se tam pohybuje nějaký chlapec, který se 

snad jmenuje Černý, který je možná z Prahy a nabízí, že za určitou sumu odpraví nějaké 

lidi, že si tím vydělává a že hází nějaké sudy někam do přehrady. Oni se samozřejmě 

dostali i právě k Černému, ale ta jeho pověst byla v jeho okolí tak dobrá. On navíc 

pracoval mimo jiné třeba pro prodejnu Mercedesu, živil se také jako řidič. Já jsem se 

ptal, proč ho třeba nesledovali, ale říkali mi: „A jak si to představujete? My jsme vůbec 

nevěděli, jestli je to on. On měl nejlepší reference. A víte, kolik je Černých v Praze? 
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A víte, co je to sledovat člověka v milionovém městě? Tzn. nasazení takového počtu lidí 

i na toho jednoho jediného jsme vůbec neměli k dispozici.“ Teď oni nevěděli, do jaké 

přehrady mohly ty sudy padat. Takže samozřejmě se nabízely třeba Slapy. Pak se 

nabízel Orlík, ale oni nevěděli, odkud to tam házeli. No a ten Honza, vyšetřovatel, 

o kterém mluvím, byl natolik trpělivý, že prostě na ten Orlík jezdil chytat ryby, jezdil 

tam s člunem, obstaral si echolot a prostřednictvím toho echolotu se tam pokoušel najít 

ty sudy. Jenže ta přehrada má velkou hloubku a to dno je, pokud se podíváte třeba na ty 

záběry potápěčů, tak tam je jenom zvířený bahno a dohled je jeden až dva metry. A on 

pak přesvědčil tehdy elitního důstojníka policie, který dělal také v – tuším, že se to 

tehdy jmenovalo OBOZ, což byl ten středočeský Útvar proti organizovanému zločinu – 

Josefa Douchu, který je dneska v advokacii, tak toho přesvědčil o tom, že by bylo 

zapotřebí pozvat báňské potápěče, kteří jediní byli schopni se do takových hloubek 

potápět. Ale ono to stálo peníze, takže myslím, že oba dva viseli na vlásku, že když nic 

nenajdou, tak že pro plýtvání penězi s nimi zacvičí. Ale ten Honza Štoček byl natolik 

úporný, že přesvědčil toho doktora Douchu, že ti lidé mají na svědomí víc vražd, takže 

tam ty sudy někde jsou, o kterých se už v podsvětí vědělo. Navíc se vědělo i o lidech, 

kteří byli ztracení, což byl především Aleš Katovský – to byla ta jejich první oběť, 

kterého velmi usilovně hledal jeho otec, a to i pomocí nějakých jasnovidců…. On byl 

poměrně dosti neúnavný a i policii do toho vtahoval. A teď oni zjistili, že byla posilovna 

v Podolí, která se jmenovala Tyran nebo tak nějak, a že tam chodil také Černý, ale 

i Kopáč a Kuna. Jenže oni neměli tělo – a kde není tělo, není vražda samozřejmě. Takže 

z toho přesvědčení a z té policajtské úpornosti, kterou známe z filmů, tak v podstatě 

v posledních dnech, kdy už jim řekli, že jim ty potápěče dál nikdo platit nebude, tak oni 

objevili ten sud. Problém začal být v tom, protože někdo z nitra policie patrně mluvil, 

takže tam byl štáb televize Nova, který to natočil, a tím pádem to všichni viděli – 

myslím tím všichni pachatelé. A proto to zatýkání bylo dosti improvizované, byť 

nakonec se to ve všech případech zdařilo. Černý se divil, co po něm chtějí, a měl 

v náručí dítě, když si pro něj přišli ti „kukláči“ s plnou polní. A jediný problém byl teda 

Karel Kopáč, který řekl, že se zastřelí. Tehdy zafungoval doktor Doucha, který se podle 

jeho pokynů svléknul, ukázal, že nemá zbraň, šel tam, a já vám nevím, jak dlouho, ale 

myslím hodinu nebo dvě hodiny s ním vedl rozhovor, aby se vzdal, přičemž Kopáč měl 

celou dobu v ruce zbraň, kterou mohl použít nejen proti sobě, ale i proti tomu Douchovi. 

Takže myslím si, že to bylo statečné gesto policisty tělem i duší, který pracoval 

koneckonců v minulosti na celé řadě odhalených vražd, jako byl spartakiádní vrah, nebo 
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ten vrah v kině Metro, který tam zabil to dítě. Čili opravdu skvělý profesionál. Myslím 

si, že jak už to někdy bývá, tak se v té policii rádi zbaví těch schopnějších, protože se 

pak bojí, aby jim nepřerostli přes hlavu. Myslím si, že konkrétně v tom hrál velkou 

úlohu ministr Ruml, který také měl dojem, že si na tom Doucha dělá kariéru a že chce 

vyčnívat z řady jako někdo, kdo odhalil něco famózního, co se v té době stalo. Myslím, 

že kdybyste se ho zeptala, tak by řekl, že ten odchod od policie z počátku velmi těžce 

nesl, ale že se mu vlastně strašně ulevilo. Když ho dneska vídám, protože se spolu 

kamarádíme, tak on nemusí nikomu podávat hlášení, on je advokát, vybere si případy, 

které chce, a je z toho myslím dobře živ, rozhodně lépe než u policie. Já jsem těch lidí 

poznal několik, kteří byli z policie vyštváni, a byli to zejména ti, kteří vyrůstali od toho, 

že chodili po chodníku. On někde v Jihlavě chodil jako „šlapák“ a postupně se 

vypracoval, pak si udělal doktorát a postupně se dostal do té funkce. Napřed řídil 

středočeskou kriminálku a pak ten Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Jestli 

chcete vědět, kde jsem se dopustil největší odchylky, tak to je právě v té scéně, kdy je 

on s ním v tom rozhovoru, po kterém se Kopáč vzdá. Tam jsem mu dal do úst něco, co 

on mi měl možná i za zlé. Protože on se pořád cítil policajtem, on necítil tu hořkost. Já 

jsem jakoby předjal to, že pak musel odejít. Že on vidí vlastně, jak ten svět se 

brutalizuje, že je čím dál horší, a že mu to vadí, ale že aspoň má děti, na které je pyšný, 

jak si pamatuju ten dialog. Zdálo se mi, že je potřeba toho policistu udělat jako soudcem 

společnosti, což se Douchovi zdálo poněkud slabošské, byť je tam všechno zachováno, 

ale v tom, co říká, že je slabošský, že on tak nikdy nemyslel a že by se samozřejmě dál 

ty vrahy pokoušel vypátrat a usvědčit. Já už jsem za tuhle hranici dál nešel, přestože je 

zajímavé, kolik policistů se dneska hlásí k tomu, že dělali orlické vraždy. Ve skutečnosti 

to byli tři lidé. Honza Štoček, který dělal třeba Roubala, a pak ještě jeden partner Honzy 

Štočka. Já si myslím, že ten svět, ve kterém žijeme, je absurdní, což se mi do toho filmu 

nevešlo… 

(…) 00:31:03 

Když se tady bavíme o tom, že jste vycházel z těch reálií, tak jak Vy sám byste 

celkově zhodnotil důslednost v přejímání faktů? Ono bylo totiž často zmiňováno, 

že je to film spíše dokumentárního rázu, než jako hraný snímek… 

No je to film, ve kterém jsou scény, které se skutečně staly zhruba tak, jak jsou popsané. 

Některé příběhy nepotřebují fabulaci. Když si vzpomenete na knihu a později film 

Trumana Capoteho Chladnokrevně, tak bezpochyby je to hraný film. Dělal ho špičkový 

režisér, ale Capote celý ten příběh napsal na základě toho, že se seznámil s oběma 
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pachateli, že za těmi pachateli stále jezdil a dozvěděl se o těch případech všechno. Právě 

to „chladnokrevně“ mu připadalo důležité – oni na tom statku pobili celou rodinu bez 

slitování, od dětí až po rodiče. Takže tady ten příběh se sám nabízel, tam toho nebylo 

potřeba moc domýšlet. Já jsem samozřejmě neměl peníze na to, abych rekonstruoval tu 

dobu, protože jsem to točil v roce 2000 a byl jsem samozřejmě omezen dekoracemi, 

použitím automobilů, které v té době ještě nebyly na trhu, protože jsem musel vzít to, co 

bylo. Musíte vzít v potaz, že ten film stál na to, že tam jsou výbuchy a je tam Orlická 

přehrada, stál jen 17 milionů, což dneska běžný film stojí 45 milionů, a to si jenom 

povídají dva lidi v kavárně. Mohu-li přiblížit scénu, kdy házejí v tom pletivu 

Katovského, kterého hrál Richard Krajčo, když ho hází do Orlické přehrady, tak my už 

jsme neměli prostě dny na natáčení, protože každý den stojí peníze, které už jsme 

neměli. Takže jsme ráno za svítání vyjeli asi v pěti lidech – vedoucí produkce, 

kameraman, já a Michal Dlouhý, Krajčo a Honza Dolanský. Tam nebyla sebemenší 

zábrana. Krajčo říkal, že něco takového nezažil, že si to neuměl představit, když ho 

nahého balili do toho pletiva, které ho sevřelo. Oni navíc byli po flámu všichni. A když 

zvedli to pletivo na zábradlí, tak on začal řvát jak tygr v tom pletivu /smích/, protože 

tam nebyla sebemenší zábrana. Kdyby jim vyklouzl z ruky, tak by spadnul dolů a nikdo 

by ho nevylovil… Takže jsme to točili v trochu takových „famáckých“ podmínkách.  

 

A jak se vlastně shánějí peníze na film s tak atraktivním námětem, na rozdíl třeba 

od televizních filmů jako byly např. v poslední době Jan Hus nebo Poslední 

cyklista? 

No, řeknu vám, že těžko, protože nikdo vám nechce podporovat film, který je spojovaný 

s vrahy. Jako kupříkladu tam je taková scéna, která se odehrává u benzinové pumpy. 

Asi čtyři společnosti nám to odmítly a řekly, že jejich firma nepodporuje vrahy. Jenom 

to natáčení nám nedovolili. A i tam, kde jsme to natáčeli, tak měli podmínku, že nebude 

vidět jejich logo, takže jsme to logo museli odstranit. Takže dost těžko sháníte peníze na 

věc, kde je to o vrazích. Oni chtějí pozitivní reklamu, asi že jen dobrý člověk jí sušenky 

Opavia, ne že vrahové jedí pravidelně Opavii. /smích/ Takže nakonec to vlastně 

financovala televize Ostrava a velkou zásluhu na tom má ministr Pavel Dostál, kterému 

se ten scénář líbil a který za něj velice horoval, aby se to natočilo jako film.  
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A proč jste ho tedy vlastně natáčel pro Ostravu? Proč ne pro ČT Praha? 

To máte těžké no. Já jsem vlastně v 90. letech z pohnutek, které asi tušíte, nesměl. 

Takže poprvé mě někdy v roce 1995 oslovil jeden z mých studentů na FAMU a řekl mi, 

že mi zprostředkuje natočení novely Jaromíry Kollárové, podle které jsem dělal dva 

filmy – Dívku s mušlí a potom Jen o rodinných záležitostech, a že v té Ostravě by vzali 

Co Hedvika neřekla, což je o takové dívce, která je v rodině, kde se matka rozvede a má 

v péči malé dítě, manžel je vlivný politik a to dítě deprimuje takovým tím protektivním 

tónem. V tom filmu hrál dokonce Pavel Dostál redaktora. V té době on totiž ještě nebyl 

ministrem, v té době byl skutečně redaktorem Práva. No a pak vlastně zase trvalo pět 

let, než jsem natočil film Udělení milosti se zamítá, rovněž v Ostravě, kde ke mně začali 

být vlídní. On jim to nikdo nikdy nevyčítal, protože já jsem přišel – ale já si na nic 

nestěžuju, já jsem se svým životem spokojený – ale přišel jsem do televize a říkám: 

„A prosím vás, kdo to zakazuje, abych já za ním šel?“ a oni říkali: „Nikdo to 

nezakazuje.“ „Ale někdo to zakazovat musí.“ Když jsem tehdy byl za programovým 

šéfem České televize, ukázal jsem mu asi patnáct titulů, které jsem chtěl točit buď na 

vlastní námět, nebo konkrétně tam bylo třeba to Udělení milosti se zamítá, ale byly tam 

i jiné nápady. Tehdy se točily třeba i divadelní hry, tak mně se zdálo, že v těch 90. 

letech je velmi aktuální, koneckonců i dnes, Dürrenmattova Návštěva staré dámy, ale 

oni mi řekli, že o to vůbec nestojí. A půl roku nato ji natočili. No a já jsem šel za tím 

programovým ředitelem a ukázal jsem mu ten seznam a říkal jsem: „Hele, tohle nabízím 

a on to nikdo nechce.“ A on mi řekl: „No vidíš, s jakými lidmi tady pracujeme. Oni na 

to nepřijdou. Pět titulů bych bral hned.“ Tak říkám: „No tak je vezmi.“ A on říkal: „To 

já nemůžu, to ty skupiny musí.“ A já jsem mu říkal: „A kdo to zakázal, abych já tady 

dělal?“ A on říkal: „Ale nikdo to nezakázal.“  

(…) 00:45:10  

A potom byl ředitelem v Ostravě Ilja Racek mladší, který byl před tím náměstkem 

u Dostála, který ho oslovil, že to je zajímavý scénář, že to v Praze nechtějí, tak jestli by 

to nechtěl dělat on. Tak na to kývnul a točilo se v Ostravě. Já jsem mimochodem natočil 

v Ostravě asi šest televizních filmů, které nechtěli v Praze – třeba Durychovu Boží duhu, 

za kterou jsem dostal dvě hlavní ceny Circom, což je organizace televizních vysilatelů 

v Evropě. Natočil jsem tam Nepolepšitelného s Jardou Hanzlíkem. Za to jsem dostal 

cenu na Maltě. Já jsem to prostě v Praze nemohl udat. To jste tam mohla nosit, jak jste 

chtěla, chvíli to trvalo a pak vám řekli, že to nechtějí a kroutili se u toho. Já nechápu, 

proč to nechtěli, vždyť ten Durych byl katolický perzekuovaný spisovatel, tak si 
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myslím, že by to ta veřejnoprávní televize měla vzít, kdo by to proboha měl dělat, když 

ne oni. No ale nechtěli to, takže jsem toho docela hodně dělal v té Ostravě a až někdy 

v roce 2005 jsem dělal první věc v Praze. Ale vracel jsem se jak do té Ostravy, tak jsem 

také točil v Brně. Mně to nevadilo, ti lidé byli velmi komunikativní a vstřícní. 

Samozřejmě že to byl ale pražský příběh ti Sametoví vrazi, takže by se to mělo 

odehrávat v Praze, ale my jsme na to ani neměli peníze. Ani z té Ostravy, kde byli 

ochotní to točit. Takže my jsme tam měli třeba takovou scénu na velké ulici, kde jezdí 

tramvaje. A ono se vám zdá, že ty pražské ulice jsou dost osvětlené, ale my jsme to 

točili na film super16, to byl ten japonský Fuji, a ten má určitou citlivost. A když jsme 

s kameramanem projížděli Prahou, tak jsme našli jediná dvě místa, kde to světlo bylo 

dostatečné, aby tam dosáhla expozice. Jedno bylo na Národní třídě, kde jsme to 

samozřejmě točit nechtěli. Věděli jsme, že by samozřejmě ani nešlo zavřít tu 

křižovatku. A druhá byla ulice Milady Horákové. Produkční mi řekla: „Tak jsem to 

všechno spočítala, co chtějí za to, že tam zabereme chodník, že to uzavřeme na dvě 

hodiny. Ono by to stálo dva a půl milionu a ty my nemáme.“ No tak jsme to točili 

v Ostravě, kde k nám byli tak vstřícní, že nejenže to udělali jen za to, že byli v titulcích, 

ale ještě nám poskytli k té uzávěře policejní asistenci, která tam hlídala, aby do záběrů 

nelezli lidi a třeba opilci z okolních restaurací. Takže myslím si, že to nevadí, že to ani 

nikdo nepozná, že to je ta ostravská ulice. V Praze ani nevím, jestli jsme vůbec něco 

točili, to už si neumím vybavit. 

 

No a kdy se vám vrátil rozpočet toho filmu? Po jak dlouhé době? On byl totiž 

divácky dost úspěšný… 

Víte, do peněz já nevidím. Já jsem se o to nikdy nezajímal a vždycky jsem věřil, že ten 

produkční ty peníze dá na to, co je před kamerou, ne že to tam rozdá nějakým lidem. 

Což někteří soukromí producenti dělají, příp. to rozdají sobě. A ten benefit jaký z toho 

byl, to já vám nepovím. 

 

A jak to bylo s prodejem filmu do zahraničí?  

Ani to nevím. Já jsem byl pozvaný na nějaký festival do Francie, ale nemohl jsem tam 

jet, protože jsem zrovna točil. Cenu to tam nedostalo, ale bylo to tam uvedené jako 

soutěžní film, což mě samo o sobě potěšilo. Filmů tohoto typu existuje, zejména 

z americké produkce a samozřejmě vybavených finančně a lokacemi, tak těch existuje 

stovky. Ale oni samozřejmě orlické vrahy neznali, to jim nic neříkalo. 
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Ještě k té Ostravě. Četla jsem, že se původně počítalo se čtyřdílným seriálem, pak 

to byl nakonec dvoudílný televizní film. Proč se to nakonec takto změnilo? 

My jsme se skutečně museli pohybovat v rámci toho rozpočtu. On nám nikdo nepřidal, 

dali nám limit, čili musíte to udělat tak, abyste se snažila tomu filmu neublížit a abyste 

vyškrtala scény, což je vám líto… 

 

A zajímal jste se pak i o ohlasy, co se týče kritik a recenzí? Nebo jak jste vnímal 

celkově obraz toho filmu v médiích? 

No já to říkám vždycky, ale říkám to nerad, protože nechci, aby to vypadalo, že jsem 

nafoukaný, ale já si myslím, že každý máme nějaké povolání – moje povolání je točit 

filmy a povoláním žurnalistů je psát kritiky. Kdyby ty kritiky byly pro mě, mně určené, 

tak ten dotyčný zavolá a řekne: „Pojďme se sejít, chci vám říct něco o filmu, který jsem 

viděl.“ Ale když on to napíše do novin, tak to píše jako svoji profesi a píše to pro ty 

čtenáře, ne pro mě. Takže já abych pravdu řekl, já nikdy kritiky nečtu. Navíc si tím 

ušetřím zdraví… Ale bylo docela zajímavé, když ten film televize uváděla 

v informativní sekci v Karlových Varech, tak k tomu chtěli udělat takovou internetovou 

besedu, že se lidé ptají a já jim odpovídám přes počítač, nevidím je samozřejmě. Po 

zkušenostech, které se v těchto případech dějí, kdy pak jsou trestní oznámení a chtějí 

náhradu atd., tak jsem všechny postavy přejmenoval. Vždycky jsem říkal: „To je na 

motivy toho případu, ale ty postavy jsou úplně smyšlený. To vůbec tak není.“ A tady jak 

mi psali ti diváci, tak se mi tam najednou objevilo jméno, které jsem samozřejmě znal. 

Byla to sestra Karla Kopáče a napsala mi: „Teda vy jste ze mě udělal pěknou svini, ale 

já taková svině nejsem.“ A já jsem jí odepsal: „Ale já vás vůbec neznám. Tam ona se 

jmenuje,“ a teď už nevím, jak ona se tam jmenovala, „vždyť to je fikce, to se vás 

netýká.“ A ona odepsala: „Ne, já jsem nenechala zavraždit svého manžela, to byl 

výmysl Karla Kopáče.“ Ona to tam psala do toho otevřeného, kde to všichni mohli číst. 

Tak takhle jsem si s ní psal asi půl hodiny… Tak oni už jsou, asi až na Černého, všichni 

na svobodě… 

 

A ještě někdo vás zkoušel takhle oslovit? Třeba anonymně… 

Ne, kromě ní ne. Já se navíc nebojím a po zkušenostech životních vždycky říkám: 

„Nosím v kapse osmatřicítku a uvidíme, kdo je rychlejší. Chci mít šanci.“ /smích/ 
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A ten scénář jste psal už třeba s vidinou herců? Někomu přímo tzv. na tělo? Nebo 

jak jste se pak rozhodoval při jejich výběru? 

Koneckonců to dělají mnozí režiséři na světě. Není to o tom, že chci objevit nějakého 

člověka a zkoušet, jestli umí hrát a jestli mu to jde, ale když s ním pracuju a vidím, že 

on do toho investuje, že je pro to zaujatý, že má rád ten film a nedělá to jen pro 

„prachy“, že je kvůli tomu schopen odříct dabing apod., aby se na to mohl soustředit, 

tak s nimi rád točím. V Udělení milosti se zamítá to byl Veselý, který hrál otce toho 

malého kluka. Pak Honza Dolanský, jehož to byla první filmová role vůbec. Matěj 

Hádek, tehdy také začínající herec. Petr Motloch, který tam hraje toho policistu, který se 

mi vlastně pořád objevuje – i v Husovi nebo teď v Zádušní oběti.  

(…) 1:03:57  

Samozřejmě běžně dělám casting na všechny role. A když jsem si vybral toho Honzu 

Dolanského, tak on k tomu přistoupil s tak obrovskou pokorou k té roli a s takovým 

emočním nasazením, že jsem si řekl, že toho Honzu si musím zapsat. A krom jiného 

tedy při tom natáčení Udělení milosti s ním otěhotněla Lenka Vlasáková, tak říkají, že 

jsem vlastně takovým kmotrem jejich dítěte. /smích/ 

 

Takže třeba na tu fyziognomii, na tu fyzickou stránku jste tolik nedbal a šlo tedy 

hlavně o tu emoční…? 

Na to já nikdy nedbám. To jde v Americe, kde mají miliony nebo desítky tisíc herců. 

Třeba Sergio Leonemu v Tenkrát v Americe hraje takový chlapec, kterého později hraje 

De Niro, kterému je opravdu podobný. Ale to tady hledáte opravdu strašně těžko. Já to 

znám z vyprávění Marka Proboše, který mi hrál jednoho z těch werwolfů v Zániku 

samoty Berhof, to byli oba dva takoví ambiciózní Poláci, hráli taky až nadoraz. Já to 

mám rád to expresivní herectví – až nadoraz, ne akademicky jen jako když lidi říkají 

dialogy. A on pak odešel do Hollywoodu, měl jaksi dojem, že mu patří celý svět, jemu 

bylo tehdy čtyřiadvacet. Pak sem asi za čtyři roky přijel a říkal: „Snad spolu budeme 

ještě něco točit.“ A já říkám: „A jak v Hollywoodu?“ – „Těžký. Tam musíš být blízko 

toho studia, dělat třeba číšníka, nebo tam sedět a čekat, jestli si tě někdo všimne.“ Ale 

ono se taky stane, že si některých lidí za celý život nikdo nevšimne. /smích/ 

(…) 1:09:57  
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Jaký byl Váš vztah k tomu Filmu o filmu od Martina Novosada? Jestli třeba podle 

Vás už neukazoval moc z toho filmu, anebo jste to vnímal jako předfilm, takovou 

upoutávku? 

No já Vám můžu odpřisáhnout, že už vůbec nevím, o čem to bylo. Já ani nevím, jestli 

jsem to viděl, ale snad jo. Ale vůbec si na to nevzpomínám… 

 

Tak to nevadí…. Pak jsem někde četla Váš výrok – myslím, že v Reflexu – mám 

tady i přesnou citaci: „Film a literatura nemají říkat žádné myšlenky, to je hloupost. 

Člověk s touto ambicí má psát do novin nebo být filosofem. Do biografu se chodí kvůli 

vzbuzení emocí. Pokud je nevyvoláte, je film zbytečný. Budu uspokojen, když lidé 

budou z mého filmu dojatí.“ To jste řekl právě k Sametovým vrahů, tak se chci 

zeptat, jestli jste to tak tehdy myslel, tedy že vám jde hlavně o zobrazování emocí 

a ne tolik o myšlenky…? 

No on si tam divák nejde přece číst noviny nebo filozofický traktát. Čili napřed ho ten 

film musí zaujmout jako film, musí ho zaujmout emocionálně a vizuálně – výběrem 

dekorací, tím, jak kameraman svítí, hudbou. A teprve potom z toho může vyčíst nějakou 

myšlenku. Nevím, jakou třeba ze Sametových vrahů… Já si třeba vybavuju z natáčení, 

jak jsem ty herce do toho nutil, hlavně Michala Dlouhého, když se loučil s tou milou, 

než ho šoupli do vězení, tak mě to dojímalo, že je to sice vrah, ale má také prostě nějaké 

city. Přičemž on sám teda Kopáč nikoho nezabil, on byl spíš takovým duchem té 

skupiny… 

 

Takže vlastně dalo by se říci, že tato myšlenka: „I vrazi mají city…“, že to jste tam 

ukázal jako hlavní myšlenku, tedy jako takovou pointu filmu?  

Jako když byste to rozebírala na myšlenky, tak nějaké krédo tam říká ten, co hraje 

Douchu, ten Kodeš. Když si pustíte ten kus filmu, tak on tam říká: „Je to čím dál horší ti 

vrazi…A vlastně já už mám tu rodinu…“ A to já jsem ani v té době nevěděl, když jsem 

to točil, že odejde od policie, což je tam pak v závěrečném titulku. Douchovi se to 

nelíbilo… 

(…) 1:24:30 

No a tenhle případ se mi do jisté míry zdál jako zlom epoch, proto se to tak i jmenuje, 

byť s tím názvem byly problémy, že ho pořád nechtěli. Je to zlom epoch, protože oni 

přišli s jinou hodnotovou strukturou a stýkali se s ministrem. Jeho pravzor byl ministr 

Čermák, v té době ministr vnitra za ODS, který skutečně v té věci převozu automobilů 
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na Ukrajinu hrál roli, protože jim dal „výsostku“, že to celníci nemají kontrolovat. A nic 

se mu nestalo.  

(…) 1:27:10 

Ten film bývá řazen do žánru krimi, nebo tedy krimithrilleru, řekl byste, že jste 

žánr dodržel? Tedy ty mantinely, jak se ten žánr definuje… 

Asi ne úplně striktně. Pokud jde o scénáristu, tak jsem nejradši dělal s Körnerem, 

protože on neví, co je to žánr. (…) Neříkám tím, že nectím žánr vůbec, ale s tím 

Körnerem se mi dělá dobře, protože on má to tajemství, on vás vyprovokuje k určité 

atmosféře. Teď s tím mám problém, protože teď jsem dělal Körnera a oni chtěli, aby to 

bylo jasný. A já říkám: „Všechno, co vysíláte, máte jasný, tak to jednou nechte 

nejasný.“  

(…) 1:28:56 

Mně přijde, že ono to bývá českému filmu často vyčítáno, to nedodržování 

nějakých žánrových mantinelů… 

To je jasné, že ten krimi žánr je nějak pevně daný. Vlastně s tím Körnerem ty dva 

poslední filmy jsou spíš film noir, byť oni to vydávají za nějaké kriminální story. Ale je 

pravda, že je to právem českému filmu vytýkáno, protože to ani nikdo neumí napsat. 

V Americe v tom mají tradici od 30. let, od „drsný školy“. Oni to prostě uměli psát a ti 

režiséři to pak samozřejmě uměli točit. Francouzi to taky uměli. Když se podíváte na 

francouzské filmy z 60. let, třeba Sicilský klan nebo Dva muži ve městě – Delon 

a Gabin, to jsou úžasné biografy, které jsou žánrově čisté. Ale oni to uměli. Já ani 

nevím, jestli bych to uměl… 

 

Ještě mě takhle napadá jeden motiv z filmu, jak si ten Černý alias Křížek docela 

často pohrává s takovou bílou kuličkou v ruce, tak jestli to třeba mělo nějakou 

zvláštní symboliku? Nebo proč to tam bylo…? 

Ne, symboliku to nemělo, ale on byl prostě ten Černý, jak já jsem ho poznal, byť ne 

osobně, ale on byl nesmírný „hračička“, tzn. takový hravý, veselý člověk. On tomu 

nikdo nevěřil. Já si pamatuju třeba na ten výslech, kdy za nim přišla ta vyšetřovatelka, 

protože on souhlasil s tím, že půjde na polygraf. A teď ona přišla a říká mu: „Vy jste ten 

polygraf neobelhal. Podívejte se, vy jste na tu otázku odpověděl ne a co se tady dělo…“ 

A on: „No vidíte, to mi vysvětlete, jak je to možný? Já tomu nerozumím.“ Ona ho vůbec 

nebyla schopna dostat. Ona tam měla takhle na tom polygrafu ty „motáky“ /ukazuje 

rukama nahoru dolů/ a teď mu to furt vykládala a zdálo se jí, že on povolí, tak jako to je 
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ve většině detektivek, jako jsou ty Kriminálka Miami nebo co, a řeknou: „Tak tady 

máme tyhle důkazy.“ A on se rovnou přizná. No tak on vůbec nic. On byl ale úplně 

naivní, těma modrýma očima se na ni díval, a ona byla na mrtvici, jak mi přiznala. 

/smích/ Byl prostě hračička, jak mi všichni vyprávěli, měl i kyvadélka apod. A mně se 

zdálo, že to patří i k tomu „To jsem ale čtverák.“  

 

To je opravdu zajímavé… Tak mě teď už asi nic dalšího nenapadá. Já myslím, že 

jsme to probrali docela podrobně… 

Já už si taky spoustu věcí nepamatuju, ono už je to dávno a mezitím jsem točil další 

věci, takže už si pamatuju jen útržky… Ale dneska už bych to za ty peníze nenatočil. 

I kdybych se vzdal honoráře, i kdyby se herci vzdali honoráře. Ale pamatuju si, jak jsem 

v té Ostravě šel za šéfem krajské policie a říkal jsem mu: „My na to nemáme peníze a já 

bych tam potřeboval pyrotechnika, který by odbouchl to auto, a taky lidi, kteří budou 

dělat zbrojíře.“ Protože tam nebyli takoví lidi v televizi. A on řekl: „No jasně, tady máš 

čísla, zavolej jim a řekni, že tě posílám.“ A já jsem to těm klukům řekl, popsal jsem, jak 

to má vypadat, a oni řekli: „Tak prima. Seženeme nějaký vrak a ukážeme vám, jak se to 

dělá.“ Dneska by s vámi ta policie vůbec takhle nespolupracovala. Musela byste na 

Filmku, nebo za jednou z těch společností, a stálo by to půl milionu, ne-li víc. Takže ty 

lidi byli vstřícní.  

(…) 1:38:30 

Ve skutečnosti byl ten výbuch přímo v tom domě Kunovy matky, tak to by asi bylo 

ještě nákladnější než v tom autě… 

Ano, to jsme nebyli schopni zbourat barák. Já jsem viděl ty trosky, které tam byly ještě 

v té době, protože se o to nikdo nestaral. Takže to byla licence, to máte pravdu… Ona 

jak měla Kocúriková ten sado-maso salon a tam přivázali toho komparzistu a ona ho 

práskala tím bičíkem, tak já si říkal: „To je úžasný. Jak to ty maskéři udělali?“ Ona ho 

práskala a jemu se tam objevovala jelita jedno vedle druhého. Skončili jsme a já jsem 

říkal: „Kluci, to je skvělý. Jak jste tohle udělali?“ „My jsme nic neudělali. To bylo 

z toho, jak ho mlátila.“ Ale ten komparzista by si dneska řekl nevím co, pokud by to 

vůbec někdo chtěl dělat. A ten komparzista jen říkal: „Já jsem rád, že jsem s vámi mohl 

dělat, že jsem mohl být ve vašem filmu.“ To už se vám dneska stane málokdy. Třeba 

herci to řeknou, profesionálové, kteří nejsou zaměstnaní třeba v té odborové televizi, 

protože oni jsou tam konfrontováni. (…) 
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Příloha č. 4: Základní filmografické údaje ke snímku Sametoví vrazi (text) 

Sametoví vrazi (anglický název: Velvet Killers – alternativní název The New Breed!) 

Délka: 130 min, formát: 35mm Dolby Digital, distributor: BONTONFILM a. s.  

Režie, námět a scénář: Jiří Svoboda 

Vyrobila: Česká televize Ostrava – Centrum dramatické tvorby 

Produkce a vedoucí výroby: Hana Bílá 

Dramaturgie: Aleš Jurda 

Pomocná režie: Jana Jiříčková, Naděžda Kovářová 

Asistent režie: Michael Johanides 

Kamera: Martin Šácha 

Hudba: Jiří Chlumecký 

Střih: Adam Dvořák 

Zvuk: Marcel Weis 

Architekt: Karel Vacek 

Kostýmní výtvarnice: Alena Schäferová 

Kostýmy: Irena Fojtášková, Zdeňka Macurová 

Masky: Jana Debreczenyiová, Olga Dušáková 

Výprava: Karin Smolková, Petra Penkovová, Hana Šišková, Marie Schmidtová 

Filmové triky: Universal Production Partners, s. r. o.: Martin Oberländer 

Kaskadéři: Filmka Ladislav Lahoda 

 

Hrají: Michal Dlouhý (Karel Hrubeš), Jan Dolanský (Ludvík Křížek), Alice Veselá-

Bendová (Iveta), Dušan Urban (Láďa Rejsek), Jan Vondráček (Petr Vychodil), Pavel 

Řezníček (Nazim Al Fargali), Lucie Benešová (Irena Reinerová), Richard Krajčo (Igor 

Chvalkovský), Zuzana Kocúriková (Anna Včelová), Andrea Kulasová (Věra Křížková), 

Lukáš Hlavica (Doktor), Petr Hanus (ministr), Radek Bruna (Aleš Bebjak), Petr 

Borovský (Vlastimil Lorka), Dušan Škubal (major Smola), Luboš Pazderka Veselý 

(major Hošek), Jiří Kodeš (major Pouzar), Daniel Margolius (Leorento Ameti), Ivan 

Urbánek (Jaroslav Reiner), Gabriela Wilčková (Božena Rejsková) ad.  
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Příloha č. 5: Záběry z filmu Sametoví vrazi (obrázek) 

 

 

 

Obrázek 1: Jan Dolanský jako Ludvík Křížek v úvodu filmu – paralela s mřížemi, jež 

ho za pár let čekají (Sametoví vrazi, 1. díl televizního filmu, 00:07:50) 

 

Obrázek 2: Exploze auta – vražda Anny Včelové, Rejskovy matky  

(Sametoví vrazi, 2. díl televizního filmu, 00:19:05) 
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Obrázek 3: Zatýkání Ludvíka Křížka  

(Sametoví vrazi, 2. díl, 1:01:34) 

 

 

 

 

Obrázek 4: Jiří Kodeš jako major Pouzar vyjednává s Hrubešem, aby se vzdal 

(Sametoví vrazi, 2. díl, 1:03:22) 
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Obrázek 5: Hrubeš při zatčení v závěru filmu  

(Sametoví vrazi, 2. díl, 1:09:05) 

 

 

 

 

Obrázek 6: Dovětek o Vychodilovi na konci filmu 

(Sametoví vrazi, 2. díl, 1:11:15) 
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Obrázek 7: Dovětek o Reinerové na konci filmu 

(Sametoví vrazi, 2. díl, 1:11:28) 

 

 

 

 

Obrázek 8: Dovětek o Rejskovi na konci filmu 

(Sametoví vrazi, 2. díl, 1:12:14) 
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Obrázek 9: Dovětek o Křížkovi na konci filmu 

(Sametoví vrazi, 2. díl, 1:12:25) 

 

 

 

 

Obrázek 10: Dovětek o Hrubešovi na konci filmu 

(Sametoví vrazi, 2. díl, 1:12:35) 
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Příloha č. 6: Fotografie k případu Orlík z Muzea policie (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obrázek 11: Vrah Ludvík Černý      Obrázek 12: Metoda superprojekce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Obrázek 13: Žďákovský most         Obrázek 14: pletivo s mrtvolou Aleše K. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: vytažení sudu z Orlické přehrady         Obrázek 16: otevřený sud 

 
Zdroj fotografií: Muzeum policie [online]. 2013 [cit. 5. 5. 2016]. Dostupné z: 

<http://www.muzeumpolicie.cz/sbirky/orlik/> 

 


