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Abstrakt
Hlavním tématem diplomové práce nazvané „Případ Radovan Krejčíř - od
reality a novinových/TV zpráv ke knižnímu a filmovému zpracování, až po filmové
recenze“ je osoba Radovana Krejčíře, jednoho z největších českých zločinců v dějinách
země. Kontroverzní miliardář byl již od devadesátých let zapleten do mnoha trestních
kauz, a to nejen na území České republiky. Z ní totiž na jaře roku 2005 kvůli hrozbě
zatčení uprchl, aby následně ve své protizákonné činnosti pokračoval na Seychelských
ostrovech (2005 - 2007) a později i v Jihoafrické republice (2007 - 2013). Roku 2013
byl v JAR zatčen a následně i odsouzen k 35 letům vězení. Případ ovšem ještě není
zcela uzavřen, neboť nad jinými Krejčířovými jihoafrickými kauzami nebyl tamními
soudy dodnes vynesen rozsudek. Krejčířův životní příběh inspiroval investigativního
novináře a publicistu Jaroslava Kmentu k sepsání knižní trilogie Padrino Krejčíř
(Afričan - 2014, Gangster - 2015 a Žralok - 2016) a také režiséra Jana Pachla k natočení
dvou filmů (Gangster Ka a Gangster Ka: Afričan - oba 2015). Cílem této práce bylo
nejen přinést kompletní obraz Krejčířovy kriminální kariéry tak, jak jej vykreslila
média, publicista Jaroslav Kmenta a režisér Jan Pachl - a jak na knižní a filmové
zpracování reagovala mediální kritika - ale také mezi sebou jednotlivá zobrazení kauzy
porovnat.

Abstract
The main topic of dissertation named „Case Radovan Krejčíř - from reality and
newspaper/TV news to book and film cover and film critique“ is person of Radovan
Krejčíř, one of the biggest Czech criminals in the history of the country. A controversial
billionaire was caught up in many criminal cases already in nineties, and not only in
Czech Republic. He escaped the country in the spring of 2005 because of the danger of
arrest and then he got on with pursuits against the law in the Seychelles (2005 - 2007)
and later on also in South Africa (2007 - 2013). In South Africa in 2013, he was arrested
and subsequently sentenced to 35 years in prison. However, the case is not yet
completely closed, because there are some other Krejčíř's South African cases, that the
judge's decisions are still pending. Life story of Radovan Krejčíř inspired investigative
journalist and publicist Jaroslav Kmenta to write book trilogy Padrino Krejčíř (African
- 2014, Gangster - 2015 and Shark - 2016) and director Jan Pachl to make a two movies
(Gangster Ka and Gangster Ka: African - both 2015). The goal of this dissertation was
not just to bring the complete picture of the Krejčíř's criminal career as it was portrayed
by the media, publicist Jaroslav Kmenta and director Jan Pachl - and how media critics
reviewed book and film cover - but also to compare all of these pictures.
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recenze, politika

Keywords
Radovan Krejčíř, criminal case, media portrait, the news, publicism, film, review,
politics

Rozsah práce: 282 118 znaků včetně mezer (od úvodu po závěr)

Prohlášení
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen
uvedené prameny a literaturu.
2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.
3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.
V Praze dne

Bc. Šimon Pilek

Poděkování
Rád bych na této stránce poděkoval vedoucímu své práce, prof. MgA. Davidu Janu
Novotnému, za konzultace a podnětné rady při vedení této diplomové práce. Dále bych
rád vyjádřil vděk novináři Jaroslavu Kmentovi, herci Hynku Čermákovi a režisérovi
Janu Pachlovi, kteří mi ochotně věnovali rozhovory související s tématem mé
diplomové práce. V neposlední řadě ale patří velký dík také mé rodině, která mě
podporovala nejen během psaní této práce, ale po celou dobu mého studia.

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK
Teze MAGISTERSKÉ diplomové práce
TUTO ČÁST VYPLŇUJE STUDENT/KA:
Příjmení a jméno diplomantky/diplomanta:

Razítko podatelny:

Bc. Šimon Pilek
Imatrikulační ročník diplomantky/diplomanta:
2015/2016
E-mail diplomantky/diplomanta:
Simon.Pilek@post.cz
Studijní obor/forma studia:
Žurnalistika/prezenční
Předpokládaný název práce v češtině:
Případ Radovan Krejčíř - od reality a novinových/TV zpráv ke knižnímu a filmovému zpracování, až po
filmové recenze.
Předpokládaný název práce v angličtině:
Case Radovan Krejčíř - from reality and newspaper/TV news to book and film cover and film critique.
Předpokládaný termín dokončení (semestr, akademický rok – vzor: ZS 2012/2013)
(diplomovou práci je možné odevzdat nejdříve po dvou semestrech od schválení tezí)
LS 2016/2017

Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků):
DP se zabývá osobou Radovana Krejčíře, který je znám pro svou více než dvacetiletou kriminální
činnost nejen v České Republice, ale také v zahraničí, kde se od roku 2005 ukrýval před českou policií.
Krejčíř byl v Čechách vyšetřován v souvislosti s tím, že měl stát připravit o zhruba půl miliardy na
daních. Spekulovalo se ovšem také o jeho další možné trestné činnosti, kterou měly být
mnohamiliardové daňové úniky vzniklé obchodem s naftou a benzínem. Zatknutí se vyhnul útěkem v již
zmíněném roce 2005 na Seychely, kde měl v trestné činnosti pokračovat - a právě problémy spojené s
těmito aktivitami byly důvodem dalšího Krejčířova stěhování v roce 2007, tentokrát do Jihoafrické
republiky. V průběhu let se Radovan Krejčíř dostal do čela jihoafrického podsvětí a kromě daňových
úniků byl vyšetřován v souvislosti s podezřením na další trestnou činnost - mezi nimi figuroval i obchod
s drogami a několik vražd. Radovan Krejčíř byl nakonec v Jihoafrické republice odsouzen 23. února
2016 a to na 35 let.
Vývoj kauzy byl samozřejmě průběžně sledován různými českými zpravodajskými médii, z jejichž
článků/reportáží bude tato práce z části vycházet. Hlouběji se ovšem případem Radovana Krejčíře
zabýval investigativní novinář Jaroslav Kmenta, který kromě napsání dvou knih s názvy Padrino
Krejčíř: Afričan a Padrino Krejčíř: gangster měl možnost přímého kontaktování samotného Radovana
Krejčíře a jeho některých přímých spolupracovníků. Dvě zmíněné Kmentovy publikace se následně
staly podkladem pro dvě filmové zpracování životního příběhu Radovana Krejčíře - jak film Gangster
Ka, tak film Gangster Ka: Afričan v roce 2015 režíroval Jan Pachl. Důležité jsou také dvě knihy
napsané přímo Radovanem Krejčířem (ačkoliv u druhé je jeho autorství nejisté), a to knihy Radovan
Krejčíř z roku 2005 a Radovan Krejčíř Odhalení z roku 2006.
Z důvodu poměrně nedávného uzavření celé kauzy (Krejčířovo odsouzení v únoru roku 2016) zatím
toto téma nebylo zpracováno jako kvalifikační práce v rámci UK.
Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max.
1800 znaků):
Cílem práce bude kromě chronologického vyložení Krejčířova života od počátků kriminální činnosti až
po odsouzení také prezentace Krejčířovy osoby a kauz s ním spojených v médiích, v knihách a ve filmu.
Výzkumná část si klade za cíl mediální, knižní a filmovou prezentaci Radovana Krejčíře porovnat a
zjistit, zda-li se v průběhu let prezentace jeho osoby nějakým způsobem změnila.
Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou

charakteristikou jejich obsahu):
1. Úvod
2. Vývoj kauzy Radovana Krejčíře a její mediální zpracování
2.1 Počátky kriminální činnosti Radovana Krejčíře
2.2 Útěk na Seychely v roce 2005 a pokračování kriminality v zahraničí
2.3 Přesun do JAR a africká kriminální činnost
2.4 Odsouzení a uzavření případu
3. Publicisticko-žurnalistické zpracování případu Jaroslavem Kmentou
3.1 Publikace Padrino Krejčíř: gangster
3.2 Publikace Padrino Krejčíř: Afričan
4. Recenze a kritika Kmentových knih týkající se kauzy Radovana Krejčíře
5. Filmové zpracování případu ve filmech Gangster Ka a Gangster Ka: Afričan
5.1 Film Gangster Ka
5.2 Film Gangster Ka: Afričan
6. Recenze a kritika filmů Gangster Ka a Gangster Ka: Afričan
7. Komparace mediálního, publicisticko-žurnalistického a filmového zpracování kauzy Radovana
Křejčíře - kvantitativní analýza kvalifikovaných i nekvalifikovaných ohlasů
8. Závěr
9. Seznam literatury a zdrojů
10. Přílohy
Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období):
Analyzovaným obdobím bude v rámci Křejčířova případu doba od devadesátých lét až po současnost
(tedy od počátku jeho kriminální činnosti v Česku až po odsouzení). Ze zmíněného období pak budou
použity články různých zpravodajských (tištěných, televizních i online) médií.
Recenze a kritiky publicisticko-žurnalistických knih Jaroslava Kmenty z různých novin a periodik
vydaných po uvedení knih na trh v roce 2014 a 2015.
Filmy Gangster Ka a Gangster Ka: Afričan z roku 2015
Recenze a kritiky filmů Gangster Ka a Gangster Ka: Afričan z různých novin a periodik vydaných po
uvedení filmů do kin v roce 2015.
Metody (techniky) zpracování materiálu:

Kvantitativní analýza.
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech
titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):


BARTHES, R. Mytologie. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2004. 172 s. ISBN 80-86569-73-X.

(Známý francouzský filosof 20. století se ve své knize zabývá studiem mýtů v souvislosti s různými
tématy. Pro tuto DP bude stěžejní zejména z důvodu pochopení výstavby knižního a filmového
zpracování zkoumané kauzy).


LÁB, F.; LÁBOVÁ, A. Soumrak fotožurnalismu? Manipulace fotografií v digitální éře. 1. vyd.
Praha: Karolinum, 2009. 156 s. ISBN 978-80-246-1647-6.

(Kniha napsaná Alenou Lábovou a jejím potomkem Filipem Lábem sleduje žurnalistickou optikou
fotografii v dnešní době. V této práci pak poslouží jako podklad pro hlubší analýzu obrazového
materiálu).


KMENTA, J. Film vs. realita: Gangster Ka a Gangster Ka: Afričan. 1. vyd. Nymburk: Jaroslav
Kmenta, 2015. 158 s. ISBN 978-80-87569-26-9.

(Kniha, kterou Jaroslav Kmenta vydal v souvislosti s uvedením dvou filmů o Radovanu Krejčířovi. V
ní kromě reflexe filmů přináší také doplňující informace ze zákulisí a rozhovory s herci).


KMENTA, J. Padrino Krejčíř: Afričan. 1. vyd. Nymburk: Jaroslav Kmenta, 2014. 288 s. ISBN
978-80-87569-20-7.

(Dílo z roku 2014 se soustředí na období, kdy Radovan Krejčíř působil v Jihoafrické republice. Je
psáno reportážní formou a přináší velké množství do té doby s kauzou souvisejících neznámých
informací. Publikace se rovněž stala podkladem pro film Gangster Ka: Afričan).


KMENTA, J. Padrino Krejčíř: gangster. 1. vyd. Nymburk: Jaroslav Kmenta, 2015. 300 s. ISBN
978-80-87569-23-8.

(Kmentova kniha z roku 2015 se zaměřuje na období, kdy Radovan Krejčíř působil v České republice tedy na období devadesátých let a přelomu tisíciletí. Kauza vysvětluje kriminální začátek Radovana
Krejčíře a přináší rovněž informace o tom, kdy se o jeho osobu začala zajímat policie. Publikace se
následně stala podkladem pro film Gangster Ka).



KREJČÍŘ, R. Radovan Krejčíř. 1. vyd. Seychely: International Contracting and Trading
Corporation, 2005. 206 s. ISBN: 99931-74-00-2.

(Dílo napsané samotným Radovanem Krejčířem roku 2005, kdy pobýval na Seychelách. Knihu Krejčíř
napsal z důvodu potřeby vyjádřit se k trestným činnostem, ze kterých byl tou dobou v České republice
podezřelý. Publikace tedy bude využita jako prezentace Krejčířových myšlenek a názorů).


KREJČÍŘ, R. Radovan Krejčíř Odhalení. 1. vyd. Seychely: International Contracting and
Trading Corporation, 2006. 64 s. ISBN: 80-86160-22-X.

(Dílo jehož autorství se sice připisuje Radovanu Krejčířovi, ale pravý autor knihy je velmi často
zpochybňován. Útlá kniha vyšla roku 2006, tedy ještě před Krejčířovým přesunem do JAR, a bude
proto stěžejní zejména pro Krejčířovu působnost v České republice a na Seychelách).


KONČELÍK, J.; ORSÁG, P.; VEČEŘA, P. Dějiny českých médií 20. století. 1. vyd. Praha:
Portál. 2010. 344 s. ISBN 978-80-7367-698-8.

(Výše zmíněná kniha trojice autorů je užitečným dějinným exkurzem do vývoje médií v naší zemi v
průběhu minulého století. Pro tuto DP proto bude relevantní především z hlediska historických faktů a
poznatků).


NOVOTNÝ, D. J. Úvahy o mýtu. 1. vyd. Praha: Karolinum. 2014. 262 s. ISBN 978-80-2462557-7.

(Hlavním tématem díla Davida Jana Novotného z roku 2014 je úvaha o mytologii. Toto dílo tak bude
využito zejména jako cenné rozšíření poznatků k tématu, kterým se zabývá i primární literatura
Mytologie od Rolanda Barthese).


OSVALDOVÁ, B., HALADA, J. et al. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové
komunikace. 3. vyd. Praha: Libri. 2007. 300 s. ISBN 978-80-7277-266-7.

(Kniha autorské dvojice patří k základním příručkám určeným zejména studentům žurnalistických,
mediálních a marketingových oborů. Její hodnota leží zejména v přesném a jasném definičním
vymezení všech důležitých pojmů souvisejících s výše zmíněnými obory).


TAMPOTA, T.; VOJTĚCHOVSKÁ, M. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 296 s.
ISBN 978-80-7367-683-4.

(Publikace z dílny Tomáše Trampoty a Martiny Vojtěchovské je základní příručkou z oblasti výzkumu

médií. Autorská dvojice předkládá různé metody, které se v mediálních výzkumech dají využít).


Gangster Ka. [film]. Režie Jan Pachl. Česko, 2015.



Gangster Ka: Afričan. [film]. Režie Jan Pachl. Česko, 2015.



Reportéři ČT - Kauza Radovan Krejčíř. [TV pořad]. Česká televize. Česko, 2005.

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací,
které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách
za posledních pět let)
 Vzhledem k nedávnému uzavření kauzy (únor 2016) zatím na UK nebyly publikovány žádné
bakalářské, magisterské nebo doktorské práce zabývající se případem Radovana Krejčíře.
Datum / Podpis studenta/ky
………………………

TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA:
Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá
mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám.
Souhlasím s tím, že budu vedoucí (m) této práce.
………………………
Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga

Datum / Podpis pedagožky/pedagoga

TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO TERMÍNU UVEDENÉHO
V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO PROSTŘEDNICTVÍM PODATELNY FSV UK.
PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO
OBOU VÝTISKŮ DIPLOMOVÉ PRÁCE.

TEZE NA IKSŽ SCHVALUJE VEDOUCÍ PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY.

Obsah
1

ÚVOD................................................................................................................................................. 1

2

ZÁSADY A POSTUPY UPLATŇOVANÉ V RÁMCI TVORBY ŽURNALISTICKÉ A

FILMOVÉ ................................................................................................................................................... 5

2.1

Zásady a postupy stěžejní pro tvorbu žurnalistickou ......................................... 5

2.1.1

Tvorba zpravodajská .......................................................................................................... 6

2.1.2

Tvorba publicistická ........................................................................................................... 8

2.1.3

Zásady a postupy při mediálním zpracování kriminálních kauz ........................................ 9

2.2

Zásady a postupy stěžejní pro tvorbu filmovou ............................................... 11

2.2.1
3

VÝVOJ KAUZY RADOVANA KREJČÍŘE A JEJÍ MEDIÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ................. 16

3.1

Charakteristika využitého archivu a vybraných médií..................................... 18

3.1.1

Mediální archiv Newton Media ........................................................................................ 18

3.1.2

Mladá fronta DNES .......................................................................................................... 19

3.1.3

Česká televize (Události) .................................................................................................. 20

3.2

4

Zásady a postupy při filmovém zpracování kriminálních kauz ........................................ 13

Mediální zpracování kauzy vybranými médii.................................................. 21

3.2.1

Mladá fronta DNES .......................................................................................................... 21

3.2.2

Česká televize (Události) .................................................................................................. 45

3.2.3

Shrnutí mediálního zpracování ........................................................................................ 60

PUBLICISTICKO-ŽURNALISTICKÉ

ZPRACOVÁNÍ

PŘÍPADU

JAROSLAVEM

KMENTOU ............................................................................................................................................... 64

5

4.1

Publikace Padrino Krejčíř: Gangster ............................................................... 66

4.2

Publikace Padrino Krejčíř: Žralok ................................................................... 75

4.3

Publikace Padrino Krejčíř: Afričan .................................................................. 91

RECENZE A KRITIKA KMENTOVÝCH KNIH TÝKAJÍCÍ SE KAUZY RADOVANA

KREJČÍŘE ............................................................................................................................................. 103
6

FILMOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŘÍPADU VE FILMECH GANGSTER KA A GANGSTER KA:

AFRIČAN ................................................................................................................................................ 107

7

6.1

Film Gangster Ka ........................................................................................... 111

6.2

Film Gangster Ka: Afričan............................................................................. 116

OHLASY, RECENZE A KRITIKA FILMŮ GANGSTER KA A GANGSTER KA: AFRIČAN
......................................................................................................................................................... 122

8

7.1

Ohlasy herců a tvůrců .................................................................................... 122

7.2

Mediální recenze a kritika .............................................................................. 124

7.2.1

Film Gangster Ka ........................................................................................................... 126

7.2.2

Film Gangster Ka: Afričan ............................................................................................ 127

KOMPARACE MEDIÁLNÍHO, PUBLICISTICKO-ŽURNALISTICKÉHO A FILMOVÉHO

ZPRACOVÁNÍ KAUZY RADOVANA KREJČÍŘE .......................................................................... 129
9

ZÁVĚR .......................................................................................................................................... 131

SUMMARY............................................................................................................................................. 133
POUŽITÁ LITERATURA .................................................................................................................... 135
SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................................................ 143
PŘÍLOHY ............................................................................................................................................... 144

1 Úvod
Na první pohled by sledování jediné kriminální kauzy mohlo vypadat jako
námět, který tematicky ani rozsahově není hoden plnohodnotné diplomové práce.
Troufám si ovšem tvrdit, že v případě kauzy Radovana Krejčíře je opak pravdou.
Těšínský rodák se totiž do historie České republiky zapsal jako jeden z největších a
nejproslulejších zločinců - pokud není tím vůbec nejslavnějším. Rozsah a závažnost
jeho protiprávního jednání, ze kterého byl v průběhu let nejen v České republice
usvědčen či nařčený, totiž značně přesahuje rozměry „běžných“ trestných činností.
Právě z toho důvodu bylo jeho kontroverzní působení zpracováno hned na
několika různých rovinách - samozřejmostí je věnování pozornosti Krejčířovu případu
ze strany zpravodajských médií, která po celou dobu přinášela1 nejčerstvější související
informace. S odstupem času ale životní příběh Radovana Krejčíře inspiroval ke knižněpublicistickému zpracování investigativního novináře Jaroslava Kmentu, který napsal
dokonce trilogii (ta nese názvy Padrino Krejčíř: Afričan, Padrino Krejčíř: Gangster a
Padrino Krejčíř: Žralok). Režisér Jan Pachl se zase pro změnu rozhodl natočit dva
filmy, které ze životního příběhu dnes osmačtyřicetiletého Krejčíře z velké části vychází
(snímky byly pojmenovány výstižně Gangster Ka a Gangster Ka: Afričan).
Ačkoliv byla kauza zpracována různým způsobem v odlišných časových stádiích
jejího vývoje, zatím se stále neobjevila žádná práce, která by o všech výše ztvárněních
souhrnně pojednávala a vzájemně je mezi sebou komparovala. Právě zmíněnou mezeru
si klade za cíl vyplnit tato diplomová práce. Ta se co do sledovaného období zabývá
dobou od první mediální zmínky o Radovanu Krejčířovi na přelomu tisíciletí, až do
událostí do 31. prosince 2016. Jejím záběrem je tak téměř dvacet posledních let. Časové
ohraničení koncem roku 2016 bylo zvoleno z důvodu dosavadní neukončenosti kauzy a
jejího možného dalšího vývoje během vzniku této práce.
Oproti neukončenému příběhu v rámci reality a mediálního pokrytí je knižní
publicistické i filmové zobrazení kauzy pevně ohraničeno. Jan Pachl v rozhovoru uvedl,
že natáčení dalšího snímku by pravděpodobně nezvažoval ani v případě, že by v kauze
nastal nečekaný zlom: „Je to pro mne uzavřená kapitola. Alespoň teď to tak cítím.“2
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A jelikož kauza stále není uzavřena, tak dosud přináší
Příloha č. 8: Rozhovor s režisérem Janem Pachlem (text).
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Jaroslav Kmenta oproti tomu na stejnou otázku odpověděl, že v budoucnu vznik další
knihy nevylučuje.3
Kromě celkového pojednání o zobrazení kauzy ve zpravodajství, publicistice a
filmu, jsou důležitou součástí této práce také tři interview. Kromě rozhovorů s
Jaroslavem Kmentou a Janem Pachlem, tvůrci knižního a filmového obrazu Radovana
Krejčíře, je to i rozhovor s hercem Hynkem Čermákem. Ten v obou Pachlových filmech
zosobnil hlavní postavu Radima Kraviece, jehož předobrazem je právě samotný Krejčíř.
Kompletní textová verze všech tří rozhovorů je k diplomové práci připojena na konci v
rámci příloh. Originální zvuková stopa rozmluv je navíc v případě dialogů s Jaroslavem
Kmentou a Hynkem Čermákem přiložena na samostatném CD nosiči. Interview s
Janem Pachlem ovšem bylo vedeno pouze prostřednictvím e-mailové komunikace, a
proto jeho audio verze na přiloženém CD není.
Mezi úvodem a závěrem je diplomová práce rozdělena na sedm dalších kapitol,
z nichž se některé dále člení na podkapitoly. Stať s pořadovým číslem dvě tvoří
teoretickou část, která se snaží přiblížit pravidla a specifika žurnalistické (zpravodajské i
publicistické) a filmové tvorby - a to jak obecně, tak v případě zobrazování kriminálních
kauz. Třetí kapitola se věnuje samotnému mediálnímu pokrytí kauzy Radovana Krejčíře
a to v rámci dvou vybraných médií - MF DNES a České televize. Čtvrtou ucelenou část
tvoří stránky věnující se Kmentově knižnímu zpracování tématu. Na ni plynule
navazuje kapitola reflektující recenze a mediální kritiku samotného Kmentova díla.
Šestý oddíl pojednává o Pachlově filmovém zpracování kauzy a kapitola sedmá se pak
věnuje ohlasům a filmové kritice obou snímků Gangster Ka. Poslední částí práce, která
předchází závěru, je pak snaha o komparaci všech tří způsobů zobrazení kauzy.
Výzkum je tzv. osobní případovou studií4 usilující o porovnání mediálního,
publicisticko-žurnalistického a filmového zobrazení kauzy Radovana Krejčíře. Výzkum
vychází (z důvodu různorodosti všech tří zobrazení) z triangulace metod kvalitativních i
kvantitativních. Podle Renáty Sedlákové „triangulace spočívá ve využití kombinace
více postupů sběru a analýzy dat, což slouží především k redukci nedostatků určité
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Příloha č. 7: Přepis rozhovoru s novinářem Jaroslavem Kmentou (text).
Té jde o podrobný výzkum určitého aspektu u jedné osoby (v našem případě kriminálního působení
Radovana Krejčíře). Výzkum v této práci by zřejmě mohl být pokládán i za osobní případovou studii
historie života, neboť se autor snaží zachytit celou Krejčířovu kriminální kariéru. (In: HENDL, Jan.
Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2. vyd. Praha: Portál, 2008, s. 102-103).
4
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výzkumné metody.“5 Jan Hendl zase u smíšených výzkumů oceňuje to, že pomocí nich
lze řešit komplexnější otázky.6 Pro úplnost a lepší orientaci si nyní shrňme všechny
položené výzkumné otázky:
1. Jak média referovala o kauze Radovana Krejčíře od prvních zmínek až
do konce roku 2016?
2. Jak kauzu Radovana Krejčíře ve svých publicistických knihách zpracoval
Jaroslav Kmenta?
3. Jaké byly ohlasy na knižní zpracování kauzy Jaroslavem Kmentou?
4. Jak kauzu Radovana Krejčíře filmově zpracoval režisér Jan Pachl?
5. Jaké byly ohlasy na filmové zpracování kauzy Janem Pachlem?
Pro zodpovězení první výzkumné otázky zabývající se mediálním zpracováním
sledované kauzy bylo využito kvantitativní analýzy, která podle Tomáše Trampoty mj.
umožňuje zkoumat frekvenci výskytu zvoleného jevu (v našem případě počty zpráv v
jednotlivých časových obdobích) a odhalovat tak určité vývojové trendy. Výhodou je
podle Trampoty také to, že výsledky se dají následně zpracovat do přehledných tabulek
a grafů. Konkrétně v této diplomové práci byl proveden výzkum sledující postavení
jednoho tématu (tj. zprávy o Radovanu Krejčířovi) v rámci dvou zvolených médií (MF
DNES a České televize), a to v různých časových obdobích - dle klasifikace Trampoty a
Vojtěchovské tedy šlo o kvantitativní obsahovou analýzu zaměřenou na tematickou
agendu médií.7
Naopak odpovědi na další čtyři výzkumné otázky byly hledány pomocí metod
kvalitativních, které se podle zmíněné autorské dvojice vyznačují například tím, že
nejsou standardizované - interakce mezi výzkumníkem a zkoumaným má vždy jinou
podobu - a proto je interpretace jejich výsledků méně jednoznačná, než u výzkumů
kvantitativních.8 Konkrétně pak bylo využito polostrukturovaného kvalitativního
dotazování9 (v rámci již zmíněných tří rozhovorů s Hynkem Čermákem, Jaroslavem

5

SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkumy médií: nejužívanější metody a techniky. 1. vyd. Praha: Grada
Publishing, 2014, s. 78.
6
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2. vyd. Praha: Portál, 2008, s.
273.
7
TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. 1. vyd. Praha: Portál,
2010, s. 16-17, 99-103.
8
Tamtéž, s. 18-19.
9
To se podle Hendla vyznačuje předem definovaným účelem, hrubou osnovou a velkou pružností celého
procesu získávání informací. (In: HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace.
2. vyd. Praha: Portál, 2008, s. 164-167).
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Kmentou a Janem Pachlem). V případě třetí a páté otázky reflektující ohlasy na knižní a
filmové zpracování kauzy pak autor práce využil také analýzy mediální kritiky.
Během studování zdrojů v rámci čerpání informací k této diplomové práci se
objevila potřeba více či méně poupravovat původně zamýšlené teze. Změny bylo
následně nutné provést na několika rovinách. Hned v úvodu byl aktualizovaný seznam
literatury a zdrojů. V něm byly, kromě přidání nově vydaného (a pro práci
neopomenutelného) třetího dílu knihy z Kmentovy série Padrino Krejčíř s podtitulem
Žralok,10 upravovány také tituly, jež byly využity především pro zpracování teoretické
části práce. Změny se v důsledku toho dotkly také původně předpokládaného obsahu,
kde byla například přidána první kapitola věnovaná teoretickým východiskům,
podkapitola reflektující novou knihu Padrino Krejčíř: Žralok nebo přílohová část s
přepisy

tří

v

průběhu

času

domluvených

rozhovorů.

Nejen

kvůli

těmto

polostrukturovaným rozhovorům byl přetvořen také plánovaný výzkum. Původní teze
počítaly s provedením čistě kvantitativní analýzy, ale výše již bylo vysvětleno, že
výsledná práce nakonec operuje s triangulací metod kvantitativních a kvalitativních.

10

Který vyšel 24. listopadu 2016.
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2 Zásady a postupy uplatňované v rámci tvorby
žurnalistické a filmové
Každá lidská činnost má obyčejně jistá pravidla, která jsou pro její správný
výkon závazná. Takové zásady či ustálené postupy existují také pro fungování různých
typů masových médií,11 která příjemcům předkládají určitá informační sdělení. Zároveň
také platí, že při tvorbě těchto sdělení se pro rozdílné prostředky masové komunikace
uplatňují zásady odlišné. Značně se tak budou při reprodukci téže informace lišit kroky
(a výsledné zpracování) novináře působícího ve zpravodajství od postupů spisovatele
připravujícím knihu či autora scénáře, zpracovávajícího stejnou událost filmově.
Tato diplomová práce sleduje ve své praktické části různá zpracování kriminální
kauzy Radovana Krejčíře, a to v rámci tvorby žurnalistické (zpravodajské a
publicistické) a filmové. V úvodní teoretické kapitole se proto autor zaměřil na zásady a
postupy, které zmíněné prostředky masové komunikace využívají jak obecně, tak přímo
při zpracování témat s kriminální tématikou. Zřejmě zásadním rozdílem v tvorbě žánru
žurnalistického a uměleckého (kam filmová tvorba spadá) je zařazení prvního ke stylu
objektivnímu a druhého ke stylu subjektivnímu.12 V praxi to pak znamená, že jedním ze
základních pilířů žurnalistiky je pravdivost a přesnost uváděných informací, kdežto
filmová tvorba se může v rámci uměleckého zpracování uchýlit k fabulaci.13

2.1 Zásady a postupy stěžejní pro tvorbu žurnalistickou
V předchozím odstavci bylo řečeno, že žurnalistika stojí na objektivnosti a
pravdivosti uváděných informací. Požadavek naprosté faktičnosti ovšem nemusí vždy
platit stoprocentně. V souvislosti s žurnalistikou a faktem, který je Janem Haladou v
knize Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace mj. definován
jako určitý pravdivý poznatek vycházející z empirického poznání, se „hovoří o
[žurnalistických] žánrech založených na faktech - informačních, a žánrech z faktů pouze
11

Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace upozorňuje, že pod pojem „masové
médium“ (či „médium,“ „masmédium,“ „hromadný sdělovací prostředek,“ „prostředek masové
komunikace“ či „prostředek masové informace“) patří kromě novin, časopisů, rozhlasu a televize také
knihy, filmy, videa, veškeré druhy masově šířených obrazových a zvukových záznamů a ostatní
vysokonákladové tiskoviny - například letáky. (In: OSVALDOVÁ, Barbora, Jan HALADA et al.
Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. vyd. Praha: Libri, 2007, s. 117-118).
12
MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 125 a 135.
13
Fabuli Barbora Osvaldová definovala následovně: „Fabule (lat. fari = mluvit) - báje, smyšlenka. (...)
Fabulovat znamená vymýšlet, spřádat příběh.“ (In: OSVALDOVÁ, Barbora, Jan HALADA et al.
Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. vyd. Praha: Libri, 2007, s. 69).
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vycházejících - publicistických.“14 V tomto vymezení slova fakt (či faktum) je tak
nepřímo jmenována existence dvou oblastí v rámci žurnalistiky - oblast zpravodajství a
publicistiky. Tyto dvě sféry označuje Barbora Osvaldová (v souvislosti s definicí pojmu
žurnalistika) co do vzájemného postavení jako rovnocenné.15
Ačkoliv tvorba zpravodajská i publicistická spadá pod činnost žurnalistickou,
každá disponuje jinými pravidly. Z toho důvodu se i tato práce bude zabývat oběma
odvětvími samostatně.

2.1.1 Tvorba zpravodajská
Již bylo naznačeno, že zpravodajská tvorba je novinářskou činností, která je na
přesných faktech postavena. Informace o různých událostech podle Barbory Osvaldové
zpravodajství „vyhledává, shromažďuje, třídí, selektuje, interpretuje a předává
prostřednictvím médií recipientům. (...) Zpravodajství v novinářském pojetí má být
pokud možno přesné, vyvážené, nepředpojaté a poctivé jak při výběru, tak při ztvárnění
a následné prezentaci, nestranné, ověřené přinejmenším ze dvou na sobě nezávislých
zdrojů, aktuální, včasné, jasné a srozumitelné.“16 Základním posláním zpravodajství je
tedy o skutečnosti pouze informovat - a to bez jakéhokoliv názoru či komentáře autora.
Podle Tomáše Trampoty se zpravodajství „na prezentaci aktuálních témat podílí
ze všech mediálních žánrů nejintenzivněji. Zpravodajská média každý den vybírají,
která témata považují za důležitá, a prezentují je příjemcům.“17 Nezanedbatelným
způsobem tak zpravodajství ovlivňuje informovanost veřejnosti. Směrem k ní proto
vykonává specifickou a prospěšnou funkci. Důležitost zpravodajství (ale i médií
obecně) Trampota vidí v podpoře správného fungování společnosti - tedy v jeho
participaci na veřejném zájmu.18
Ačkoliv zpravodajský styl užívá pro zpracování a prezentaci sdělení různých
druhů a forem zpráv,19 i přesto lze nalézt určité ustálené a obecné schéma, jak informace
vystavit a následně předložit příjemcům. „V tomto smyslu [se] poněkud tenduje ke

14

OSVALDOVÁ, Barbora, Jan HALADA et al. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové
komunikace. 3. vyd. Praha: Libri, 2007, s. 69.
15
Tamtéž, s. 245.
16
OSVALDOVÁ, Barbora et al. Zpravodajství v médiích. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2011, s. 19-20.
17
TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vyd. Praha: Portál, 2006, s. 113.
18
Tamtéž, s. 141.
19
O nich zevrubněji například Osvaldová (In: OSVALDOVÁ, Barbora et al. Zpravodajství v médiích. 2.
vyd. Praha: Karolinum, 2011, s. 25-31) nebo Minářová (In: MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty.
1. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 244-247).
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konzervatismu, projevujícímu se stereotypními postupy i výslednou podobou.“20 Podle
Osvaldové je negativem u této ustálené formy sdělení určité potlačení tvůrčí nápaditosti
a pestrosti autora. Hlavní výhodou je ovšem jasnost a všeobecná srozumitelnost, díky
které se minimalizuje riziko nepochopení obsahu sdělení příjemci.
Toto ustálené schéma se označuje jako tzv. metoda obrácené pyramidy a
postupuje se u něho od informací hlavních (odpovědi na základní otázky kdo, co, proč,
kdy a kde) přes údaje doplňující až k informacím kontextovým. Trampota dodává, že
slabinou obrácené pyramidy je to, že recipient se dozví vše podstatné hned na začátku a
nemá proto motivaci udržet pozornost po celou dobu. Naopak kladnou stránkou tohoto
způsobu vystavění informací je podle něho jednoduché krácení v případě, že se finální
příspěvek ukáže jako příliš dlouhý.21 Eva Minářová ovšem k tématu obrácené pyramidy
přidává, že tato kompozice je stěžejní zejména pro psané zpravodajství. „Na rozdíl od
novinové zprávy většina ostatních informačních žánrů/útvarů uvádí jako první úvodní
orientující údaje, které jsou pak doplňovány a rozvíjeny, takže text dospívá k
podstatnému jádru sdělení a k informaci nové až ke konci.“22 Naopak nové a podstatné
informace jsou u novinových zpráv vždy v souladu se schématem obrácené pyramidy
obsaženy hned v úvodu a následují jen údaje doplňující.
Je nesporné, že na světě se denně odehraje mnohem více událostí, než které je
zpravodajství vzhledem k omezenému prostoru schopné zpracovat. Z toho důvodu se
redakce musí uchylovat k vybírání jen některých stěžejních událostí, které svým
příjemcům předloží. Určitá informace má vyšší šanci stát se součástí zpravodajství v
případě, že splňuje požadavky na: důležitost, blízkost (geografickou, obchodní a
kulturní), dramatičnost, přístup (novináře k informaci) a ideologii (národního zájmu).
Zdali bude sdělení do zpravodajství zařazeno je pak podle Trampoty (který se odvolává
na Johna Hartleyho) ovlivněno také tématem události. Nejvyššího zájmu se těší události
politické, následně zprávy ekonomické, zahraniční, domácí, příležitostné a nakonec
novinky sportovní.23

20

OSVALDOVÁ, Barbora et al., op. cit., ref. 16, s. 21.
TRAMPOTA, Tomáš. op. cit., ref. 17, s. 62-63.
22
MINÁŘOVÁ, Eva. op. cit., ref. 12, s. 245.
23
TRAMPOTA, Tomáš. op. cit., ref. 17, s. 26-30.
21
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2.1.2 Tvorba publicistická
Publicistický žánr oproti zpravodajskému z faktů jen do jisté míry vychází.
Publicista si na rozdíl od zpravodaje může dovolit analyzovat, hodnotit a komentovat.
Barbora Osvaldová se v rámci definice pojmu publicistika snažila šíři publicistického
působení vymezit: „Publicistika kromě informací obsahuje názor, hodnocení a
subjektivní přístup, zahrnuje pojmy, soudy, postoje, kombinuje analytický a syntetický
přístup. (...) Užívá forem analýzy, směřuje k zobecnění a popisuje i cesty, jimiž k němu
dospěla. Zároveň obsahuje kromě racionálních prvků i prvky emotivní, využívá
jazykové i kompoziční postupy literární.“24
Z této definice vyplývá, že publicistika se na rozdíl od striktního a funkčního
zpravodajství v mnohém více podobá spisovatelství, kde mají autoři mnohem širší
možnosti a nejsou tolik svázáni pravidly. To je na jednu stranu pro kreativní možnosti
publicisty výhodou, nicméně David Jan Novotný upozorňuje, že k takovému tvůrčímu
psaní musí mít člověk vlohy, protože se nedá jednoduše naučit: „Sám fakt, že adept
spisovatelství ovládá abecedu, jazyk a gramatiku - tedy jistý komunikační kód - nestačí.
Skutečnost, že chce světu cosi sdělit, rovněž ne. Taková osoba musí mít bezpochyby
jisté předpoklady: musí umět vyprávět příběh, a to nějakým jedinečným a výjimečným
způsobem, musí mít tvořivý talent, jímž se bude odlišovat od ostatních.“25 Toho, že
publicistika do sebe do jisté míry „absorbovala některé racionální prvky vědy (metoda),
zpravodajství (fakta - informace) a umění (emocionálně obrazný přístup, jazykové a
formotvorné postupy),“26 si všimla i Barbora Osvaldová. Ta navíc doplňuje, že
publicisté se se svým abstraktně deduktivním přístupem výrazně liší od empirickoinduktivního přístupu zpravodajů.
Eva Minářová (s odkazem na Jaroslava Bartošku) uvádí, že v rámci
publicistického stylu lze vydělit několik typů. Jmenujme například publicistiku
analytickou, beletrizující, blábolivou, úvahovou či spekulativní. Zatím jen krátkou dobu
se podle Minářové vyčleňuje také publicistika investigativní: „V žurnalistické praxi
současnosti je rozvíjen a prosazován specifický typ publicistiky - publicistika
investigativní neboli pátrací, odhalující dosud nevyřešené kauzy a neznámá nebo
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nezveřejněná fakta.“27 Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace
k heslu „žurnalistika investigativní“ mj. uvádí, že jejím „cílem je zveřejňovat
zamlčované a odpírané, pro chod společnosti však důležité informace. Tato forma
předpokládá od novinářů důkladnou rešeršní činnost, shromažďování faktů a bezchybné
důkazy, ověřené nejméně ze dvou nezávislých zdrojů, konfrontaci opačných stanovisek
a možnost poskytnout prostor i obviňované straně.“28
Známý investigativní novinář a publicista Jaroslav Kmenta v jedné ze svých
knih potvrzuje, jak je pro publicistickou činnost, stejně jako pro práci ve zpravodajství,
nezbytná přesnost informací. Na rozdíl od krátkých zpravodajských sdělení v médiích je
ale podle něho mnohem důležitější hledání detailů. To doložil vyprávěním, jak při psaní
knihy o zavražděném Františku Mrázkovi týden zjišťoval informace o tom, co v den
jeho vraždy dělal Tomáš Pitr, podezřelý a Mrázkův obchodní partner: Pitr „nebyl v
době, kdy jsem knihu psal, k zastižení, protože byl na útěku. Skrýval se v cizině.
Pamatuji si, jak jsem tehdy přerušil psaní knihy a týden lítal po Praze a vyptával se na
osudný den všech Pitrových blízkých, než jsem zjistil, že v době Mrázkovy vraždy seděl
doma u své přítelkyně a jedl řízek. Teprve pak jsem mohl v klidu pokračovat v psaní.“29
Tato příhoda jasně dokládá, že kvalitní publicistická práce je mnohem více založená na
detailním popisu všech informací a vztahů, které s tématem byť jen vzdáleně souvisí.
Zpravodajská média by se totiž pravděpodobně spokojila s konstatováním, že František
Mrázek byl zavražděný a jedním z podezřelých je podle vyšetřovatelů právě Tomáš Pitr.

2.1.3 Zásady a postupy při mediálním zpracování kriminálních kauz
Autorská dvojice Renata Vesecká a Jakub Chromý, která se zabývala
problematikou kriminality ve vztahu ke společnosti a médiím, ve svém díle Kriminalita,
veřejnost a média konstatují, že „dostupných odborných studií, které by se zevrubněji
zabývaly problémem prezentace kriminality v médiích, je poskromnu.“30 I z toho
důvodu bude tato část práce vycházet zejména z této publikace. V předchozích
odstavcích již bylo zmíněno, že média prostřednictvím předkládání informací participují
na celospolečenském zájmu. Tato významná služba vůči veřejnosti pak v případě
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upozorňování na společnost poškozujících události platí podle Trampoty dvojnásobně:
„Je důležité pátrat po porušování sociálního řádu a poukazovat na něj, (...) upozorňovat
na bezpráví a stát na straně sociálně marginalizovaných skupin [a] podporovat sociální
spravedlnost.“31 Vesecká s Chromým s myšlenkou Tomáše Trampoty ohledně
důležitosti mediální pozornosti směrem ke společnost poškozujícím jevům v zásadě
souhlasí, předkládají ovšem i některými autory zmiňované negativní jevy provázející
prezentaci kriminálních činů v médiích. Jiří Pondělíček podle nich například
upozorňuje, že média nezřídka (kvůli zajištění vyššího zájmu ze strany příjemců)
zpracovávají kriminální témata přitažlivěji, než jaká je skutečnost - a dělají tak z
informací velké události.32 Podobně i Denis McQuail ve své knize Úvod do teorie
masové komunikace uvádí, že „násilí v příbězích, stejně jako zločinnost ve
zpravodajství, je v mnoha ohledech zobrazováno v silně nerealistickém světle.“33
Vesecká s Chromým dodávají, že se v médiích také často objevuje určité „vyjádření
,obdivu‘ nad tím, jak pachatel realizoval předsevzatý záměr, byť se přitom dopustil
protiprávního jednání kvalifikovaného jako trestný čin.“34
Téma kriminality má podle Vesecké a Chromého určité specifické rysy, jenž jej
odlišují od jiných témat, kterými se média zabývají. V první řadě jde o informování o
jevech, které jsou pro jedince i veřejnost jako celek nepochybně škodlivé. Díky tomu se
společenský náhled na kriminalitu v čase nemění a všeobecně je proto kriminalita
definována jako sociálně patologický jev. Tematicky navíc není neutrální, protože
automaticky působí na příjemcovy emoce. Další odlišností oproti jiným mediálním
námětům je fakt, že kriminální případy jsou často sledovány po celou dobu vývoje - od
stádia přípravy trestního řízení, přes jeho průběh, až po závěrečné vyřčení rozsudku. V
rámci tohoto pokrytí se objevují vyjádření všech zúčastněných stran, soudců i různých
nezaujatých znalců. Podle autorské dvojice má pak ze všech různých mediálních žánrů
směrem ke kriminalitě specifické postavení investigativní žurnalistika, která plní funkci
informační i zábavní.35
Kniha Kriminalita, veřejnost a média si všímá toho, že o mediální poskytování
informací o kriminálních případech je ze strany společnosti velká poptávka: „Zájem o
medializaci trestních věcí plyne přímo z jejich povahy, neboť příjemci přináší jak
31
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sdělení indikující nebezpečí a potenciální ohrožení, tak obsahy emocí ze života a
mezilidského soužití. O tom, že jde o záležitost divácky i čtenářsky všeobecně
poutavou, není pochyb.“36 I to může být důvodem, proč autoři díla vnímají poslední
dobou určitou mediální přesycenost informacemi s kriminální tematikou. Zároveň také
dodávají, že ačkoliv je snaha potírat zejména nejzávažnější finanční a hospodářské
trestné činnosti, veřejnost projevuje nejvyšší zájem o zprávy týkající se pouliční
kriminality - ta totiž vzhledem ke své „každodennosti“ přímo ovlivňuje jejich pocit
bezpečí či nebezpečí.37
Novináři by se v souvislosti s referováním o trestních záležitostech měli držet
určitých pravidel. Neměli by například uveřejňovat informace, které by mohly
ohrožovat průběh vyšetřování. Vyvarovat by se měli i uvádění s trestnou činností
nesouvisejících údajů o osobách zúčastněných v trestním řízení. Samozřejmostí je pak
požadavek na ctění presumpce nevinny. Způsob, jakým se v médiích referuje o
kriminalitě a průběhu vyšetřování se v průběhu času může samozřejmě měnit. Vesecká
s Chromým v souvislosti s tím připomínají, že „na počátku roku 2009 došlo k markantní
změně právní úpravy týkající se poskytování informací z trestního řízení.“38 Legislativní
úprava, která byla mj. výsledkem i závažných mediálních přešlapů v tzv. kuřimské
kauze,39 zpřísnila například poskytování údajů o trestných činech, jejichž oběťmi se
staly děti či mladiství. Vyšší obezřetnost musí od zmíněného roku média uplatňovat
také v případě informování o obětech znásilnění, pohlavního zneužívání nebo kuplířství.
Pokud se po nějaké osobě pátrá, pak novináři mohou uveřejnit jen ty údaje, které jsou
při hledání daného jedince relevantní.40

2.2 Zásady a postupy stěžejní pro tvorbu filmovou
Už antický filosof Aristotelés přišel s myšlenkou, že každý epický příběh musí
disponovat určitou logickou strukturou svého vývoje, která mu zajistí smysluplnost:
„Dobře sestavené děje (...) nesmějí začínat odkudkoliv a končit kdekoliv, nýbrž se musí
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řídit uvedenými zásadami.“41 Těmito zásadami Aristotelés myslel tři části příběhu začátek, střed a konec. David Jan Novotný dodává, že bez znalosti tohoto rozdělení
příběhu na tři části, které využívají scénáristé a dramatici dodnes, nelze kvalitní povídku
či scénář napsat.42
Syd Field, autor knihy Jak napsat dobrý scénář. Základy scenáristiky zase
začínajícím scénáristům radí, že podnětem k vymyšlení zajímavého tématu vhodného ke
zpracování do filmového příběhu se mohou stát i události předkládané mediálním
zpravodajstvím. Na jiném místě ovšem dodává, že práce novináře a scénáristy se
výrazně liší. Novinář totiž nejdříve shromažďuje informace, ty poté třídí a zpracovává a
až nakonec se pustí do psaní. Scénárista ovšem dostane nápad a následně vymyslí
základní dějovou linii, kterou postupně rozšiřuje. Samozřejmě také může zjišťovat
informace, pokud se opírá o skutečné události, avšak tento krok není podmínkou.
Scénárista (na rozdíl od žurnalisty) si totiž ve chvíli, kdy mu nějaká informace schází,
může příběh jednoduše přimyslet.43
Field se kromě převádění žurnalistických námětů do filmové podoby zabýval
také specifičnostmi psaní scénáře z knižní předlohy. V souvislosti s tím upozorňuje, že
není dobré snažit se o slepé mechanické přetvoření knihy ve film. Místo toho je podle
něho dobré soustředit se jen na respektování nejzákladnějších údajů a zbytek
přizpůsobit tak, aby byl výsledný snímek dramaticky funkční: „Adaptovat knihu do
podoby filmového scénáře znamená proměnit jednu věc (knihu) v jinou (scénář),
nikoliv překrýt jedno druhým. Nejedná se tedy o zfilmovaný román nebo zfilmovanou
divadelní hru, ale o dvě zcela odlišné formy. Jablka a hrušky. (...) Upravujete-li knihu
do filmové podoby, využijte jen hlavní postavy, situaci a část příběhu, nikoliv příběh
celý.“44 Na úskalí hrozící při přetváření knižní předlohy ve film upozorňuje i JeanClaude Carrière v díle Vyprávět příběh: „Adaptovat nějaký román a udělat z něho film
znamená samozřejmě používat stejný materiál, stejný ,příběh‘, ale znamená to
především zapomenout na knihu, znamená to dělat film. (...) Řekněme, že kniha je jako
první verze scénáře. Vynecháme tedy všechno literární, co se nemůže stát filmem,
vypustíme všechny introspekce a myšlenky. Pak zjistíme, co vlastně zbylo.“45
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O výhodách a nevýhodách tvorby scénáře oproti psaní knihy se rozpovídal i
Jaroslav Kmenta. Ten za hlavní nedostatek filmu označil právě jeho striktní rozsahovou
omezenost: „Já jsem zvyklý popisovat kauzy na papír. A v knize se mohu hodně
“rozparádit“ a nehledět na délku. (...) Vysvětlete zločin popsaný na dvaceti stránkách
jen ve třech větách, nebo v pěti obrazech.“46 Na druhou stranu Kmenta ocenil, že ve
filmové tvorbě si člověk může (na rozdíl od práce novinářské a publicistické) dovolit
odchýlit se v některých momentech od reality a nemusí tak lpět na faktičnosti informací:
„Psát scénář je vlastně osvobozující. Při psaní článků nebo publicistických textů se
musíte držet faktů, ověřených dokumentů a svědectví. A mnohdy není legrace tohle
všechno sehnat a vyjít s tím na světlo. Ve filmu naopak můžete popustil uzdu fantazii. A
nekoukat příliš na faktografii.“47

2.2.1 Zásady a postupy při filmovém zpracování kriminálních kauz
Už bylo řečeno, že zprávy v médiích mohou inspirovat k sepsání filmového
scénáře. To samé může podle Vesecké a Chromého nastat i v případě zpravodajství
kriminálního, a to hlavně u případů závažných, které jsou pod drobnohledem médií i
veřejnosti. Kriminální filmové příběhy jsou navíc tradičně úspěšné i u diváků: „U
dlouhodobě sledovaných případů, zejména závažné trestné činnosti, vstupují pachatelé
do mysli veřejnosti natolik, že se někdy ocitají v postavení, které nemá daleko od
označení ,mediální celebrita‘. Svědčí o tom i snaha producentů o filmové zpracování
kriminálních případů - vzpomeňme filmy ,Smrt stopařek‘ (1979), ,Bolero‘ (2004) či
,Sametoví vrazi‘ (2005). (...) Typickou vlastností lidské povahy je zájem prožívat
nebezpečí v bezpečí a podstoupit - byť jen zprostředkovaně - prožitek dobrodružství a
tajemství.“48
David Jan Novotný v knize Chcete psát scénář? uvádí, že spousta lidí zaměňuje
příběhy detektivní a kriminální, protože v obou žánrech jde zejména o vraždy, loupeže a
další protizákonná jednání. Stěžejním rozdílem je podle Novotného zejména vystavění
příběhu - v případě detektivek se divák objasnění trestného činu dočká vždy až na
samém konci, což u kriminálních příběhů neplatí - tam divák již od začátku často zná
více informací než strážci zákona. V detektivních příbězích je navíc postava detektiva
46
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vždy kladným a vysoce inteligentním hrdinou: „V detektivním příběhu ví detektiv víc
než divák. (...) Divák i čtenář se stává účastníkem odhalování záhady a svědkem
výkladu detektivova. (...) Detektiv je zkrátka hrdinou, jemuž divák fandí. (...)
Kriminální drama skýtá oproti detektivnímu dramatu od samého začátku čtenářovi a
divákovi daleko více informací, než detektivovi nebo policejnímu sboru. Od samého
začátku jsme svědky zločinu, známe způsob, jakým byl spáchán a jsme zvědavi, kdy
bude vrah či pachatel loupeže odhalen a hlavně jak bude odhalen.“49
Herec, jehož rolí je postava kriminálníka, se většinou při vykreslování takové
figury nemůže opírat o vlastní prožité zkušenosti. To ovšem podle Jaroslava Vostrého
příliš nevadí, protože prostřednictvím napodobování se herec dokáže do kůže hrané
postavy dostat: „Okolnost, že napodobování jistých projevů umožňuje prožitek něčeho,
co nám nenabídla naše vlastní životní zkušenost, pomáhá herci zahrát někoho, jehož
zkušenost a z ní vyplývající prožitky se od naší vlastní dosavadní zkušenosti (včetně
zkušenosti sama se sebou) zásadně liší.“50 Katarína Mišíková se ve svém díle Mysl a
příběh ve filmové fikci také mj. zabývá rozborem různých typů filmových hrdinů, jejich
specifiky při hraní i následné reakce publika. K tématu záporných postav (kriminálníků)
například uvádí, že i s negativním hlavním hrdinou může divák sympatizovat - a to
zejména pokud herec, který jej hraje, disponuje charismatem a hereckým uměním.51

52

Mišíková ovšem zmiňuje také antihrdiny, ke kterým divák náklonnost cítit nemusí. Jeho
chování pak u člověka sledujícího film může naopak vyvolávat i pocity znechucení.
Jako příklad uvedla autorka díla film Mechanický pomeranč: „Film systematicky buduje
antipatii vůči jinak přitažlivému a charismatickému hlavnímu protagonistovi Alexovi,
brutálnímu výtržníkovi, vyžívajícímu se v násilí. Zatímco on při znásilňování ženy a
zmrzačení jejího muže prožívá perverzní rozkoš, divák, který ji nepociťuje také, může
pociťovat naopak zhnusení, odpor a morální pohrdání.“53
Postava kriminálníka ale nemusí negativně působit jen na diváka - může přímo
ovlivnit i samotného herce. To se stalo kupříkladu i herci Hynku Čermákovi, kterého

49

NOVOTNÝ, David Jan. Chcete psát scénář? 2. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických
umění v Praze, 2000, s. 112-113.
50
VOSTRÝ, Jaroslav. O hercích a herectví. 1. vyd. Praha: ACHÁT, 1998, s. 157.
51
Zároveň také dodává, že filmový rozmach těchto „dobrých-špatných chlápků“ (good-bad guy) se datuje
zhruba do čtyřicátých let minulého století, kdy přitažlivé záporné postavy vystřídaly pro předchozí
dekádu typické gangsterské filmy.
52
MIŠÍKOVÁ, Katarína. Mysl a příběh ve filmové fikci. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie
múzických umění v Praze, 2009, s. 219-220.
53
Tamtéž, s. 170.
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negativní energie jím ztvárněné postavy gangstera Radima Kraviece z filmu Gangster
Ka na dlouhou dobu ovlivnila i v životě osobním: „Začal jsem jezdit v autě
nepřipoutaný a rychle, protože jsem měl pocit, že jsem nadčlověk, který si to může
dovolit.“54 Ačkoliv tedy filmová tvorba nemusí oproti žurnalistické práci vždy
respektovat realitu, na případu Hynka Čermáka můžeme vidět, že na reálné životy
dopady mít může.

54

KMENTA, Jaroslav. Film vs. realita - Gangster Ka a Gangster Ka: Afričan. op. cit., ref. 29, s 135.
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3 Vývoj kauzy Radovana Krejčíře a její mediální
zpracování
Kauza Radovana Krejčíře byla sledována prakticky všemi velkými médii, a to
po téměř dvacet let. To je hlavní příčinou toho, že se o osobě rodáka z Českého Těšína v
průběhu času objevilo více než dvacet tisíc zpráv.55 Z tohoto důvodu bylo nutné vybrat
jen některá dílčí média, která by mediální pokrytí kauzy reprezentovala. Pro
vyhledávání zpráv zmiňující osobu Radovana Krejčíře ve vybraných médiích bylo
využito placeného mediálního archivu společnosti Newton Media, jehož soubor
informací sahá až k 1. lednu roku 1990.56
V rámci tisku jsem se pro potřeby této diplomové práce rozhodl pro zvolení
titulu Mladá Fronta DNES, jakožto nejčtenějšího celostátního, relevantního deníku. Ten
navíc během sledovaného období o vývoji kauzy Radovana Krejčíře přinesl nejvíce
zpráv - u MF DNES nalezl mediální archiv Newton Media pro heslo „Radovan Krejčíř“
celkem 1087 výsledků.57
Z hlediska pokrytí kauzy v televizním zpravodajství byla jako zastupující
vybrána veřejnoprávní Česká televize. Tu jsem před dvěma dalšími nejsilnějšími
televizemi u nás - Televizí Nova a FTV Prima - upřednostnil především ze dvou
hlavních důvodů. První příčinou je, že Česká televize v průběhu let věnovala případu
nepoměrně větší množství času.58 Druhý důvod byl pak čistě pragmatický, a tím je
bezplatná dostupnost starších pořadů v archivu pořadů České televize. Je třeba doplnit,
že v rámci analýzy mediálního pokrytí kauzy v televizi bylo primárně využito hlavního
zpravodajského pořadu Události59 prvního kanálu České televize. Čistě jen v Událostech

55

Konkrétně se dle mediálního archivu Newton Media heslo „Radovan Krejčíř“ do 31. prosince 2016
objevilo v rámci všech médií ve 22 679 zprávách.
56
První zmínka o Radovanu Krejčířovi se dle něho objevila 10. října 1997, a to v deníku Právo. Článek s
názvem „Corado Holding prý tunelovala“ přinesl zprávu o tom, že společnost Corado Holding, založená
mj. právě Krejčířem a jeho otcem, měla vytunelovat ostravská Staviva. Poté se ovšem jméno
kontroverzního podnikatele v médiích až do nového tisíciletí neobjevilo.
57
Pro srovnání jmenujme tři další významné tituly, u kterých byl počet shod nižší - např. deník Právo
(947), Lidové noviny (611) a Hospodářské noviny (468).
58
Dle archivu Newton Media se jen na ČT1, hlavním kanále České televize, objevilo od 3. 10. 2002 (kdy
byl Krejčíř zmíněn poprvé) celkem 1420 momentů zmiňujících osobu Radovana Krejčíře. To bylo přesně
o 500 více, než na TV Nova (691) a FTV Prima (229) dohromady.
59
Některá z důležitých sdělení ovšem zazněla jen v pořadu Události, komentáře. Tato relace je ovšem
taktéž součástí zpravodajské redakce ČT, a proto je do podkapitoly o zpravodajském pokrytí kauzy
Českou televizí rovněž zahrnuta. Tato diplomová práce ale pro zjednodušení dále hovoří souhrnně o
pořadu Události, ačkoliv tím má na mysli relace dvě - Události a Události, komentáře.
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(a Událostech, komentářích) bylo na osobou Radovana Krejčíře poukazováno ve 409
případech.
Pro sledování mediálního pokrytí vývoje případu Radovana Krejčíře tak bylo
využito především dvou médií (MF DNES a pořad Události programu ČT1). Ta v
průběhu 5 483 dnů60 jméno Radovana Krejčíře použila v celkem 1 496 zprávách. Z čistě
matematického pohledu tak byly jen v těchto médiích nové informace přinášeny
průměrně každý třetí až čtvrtý den. Je ovšem jasné, že při nalezení nových informací
média přinesla i několik zpráv za jeden den. Oproti tomu pak v některých po sobě
jdoucích dnech nezřídka mlčela, neboť se po delší dobu neobjevil žádný podnět hodný
jejich pozornosti. Pro úplnost dodejme, že tato práce bude hlouběji rozebírat jen ty
zprávy, které přinesly nové a skutečně důležité informace ohledně Radovana Krejčíře.
Zprávy shrnující jeho osobu v již známých souvislostech, nebo statě zabývající se
apriorně jinými tématy, se kterými Krejčíř souvisel jen okrajově, zůstanou z důvodu
velkého množství informací hlouběji nerozpracovány.
Na základě výše zmíněných shluků zpráv, které reflektovaly zejména významné
předěly ve vývoji kauzy, se autor této práce rozhodl z důvodu větší přehlednosti rozdělit
téměř dvě dekády dlouhé období na části ohraničující různé etapy v Krejčířově
působení. Z nich také bude vycházet následný výzkum. První etapou je období od
prvních mediálních zmínek o Radovanu Krejčířovi až do dne předcházejícího jeho
útěku z vily při zásahu policistů, tj. do 17. června 2005 - jinými slovy období
kriminálního působení Radovana Krejčíře v České republice. Druhým časovým úsekem
bude 18. červen 2005, tedy policejní razie a následný Krejčířův útěk, až do dne před
objevením podnikatele na Seychelských ostrovech médii dne 9. září 2005. Působnost
českého miliardáře na exotickém souostroví až do dne před jeho zatčením na
johannesburském letišti 23. dubna 2007 bude tvořit období třetí. Protizákonná činnost
na půdě Jihoafrické republiky bude etapou čtvrtou. Tu tato diplomová práce ohraničí 22.
listopadem 2013 jakožto dnem, kdy byl Krejčíř naposledy a definitivně zadržen
jihoafrickou policií. Pátý a poslední časový úsek proto bude tvořit období Krejčířova
téměř dvouletého pobytu ve vazbě, přípravy posledního soudního procesu, následného
odsouzení k pětatřiceti letům vězení a také události do posledního sledovaného dne, tj.

60

Od 27. prosince 2001 (kdy bylo Krejčířovo jméno v MF DNES zmíněno poprvé) do 31. prosince 2016
(jakožto posledního dne, který tato DP reflektuje).
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31. prosince 2016. Pro lepší představu na tomto místě uveďme tabulku shrnující výše
popsané rozdělení.61

OBDOBÍ
1. období

ČASOVÉ

POČET DNÍ

ZAŘAZENÍ
27. 12. 2001 - 17. 6.
2005

1268

AKTIVITY R.
KREJČÍŘE
Kriminální působnost v
České republice
Policejní razie v

2. období

18. 6. 2005 - 8. 9. 2005

82

Krejčířově vile a
následný útěk z ČR
Kriminální působnost

3. období

9. 9. 2005 - 22. 4. 2007

590

na Seychelských
ostrovech

4. období

5. období

23. 4. 2007 - 21. 11.
2013
22. 11. 2013 - 31. 12.
2016

2404

Kriminální působnost v
Jihoafrické republice
Zadržení v JAR, pobyt

1135

ve vazbě a následné
odsouzení

3.1 Charakteristika využitého archivu a vybraných
médií
3.1.1 Mediální archiv Newton Media
Roku 1994 byla založena společnost Newton Financial Management group, a to
za účelem nabízení služeb „pro efektivní řízení portfolií podniků.“62 U zrodu této firmy
stáli čtyři lidé, a to „tehdejší ředitel Petr Kraus a jeho společník Michal Donné,
programátor Martin Fryš“63 a Petr Herian. V rámci společnosti sice již tehdy existovalo
oddělení zabývající se shromažďováním aktuálních informací, ale jejich činnost byla

61

Sloupec sčítající počet dní v rámci každého období vykazuje velkou disproporci v délce jednotlivých
časových úseků. Autor práce se nicméně domnívá, že rozdělení kauzy na období na základě klíčových a
přelomových momentů je lepší variantou, než slepé matematické dělení na stejný počet dní, které by
ovšem nezachytilo jednotlivé etapy a zlomové okamžiky v kriminální kariéře Radovana Krejčíře.
62
„Historie společnosti“, NEWTON Media, http://www.newtonmedia.cz/cs/o-nas/historie-spolecnosti
(staženo, 13. 3. 2017).
63
JIRÁK, Jan, Josef BERÁNEK, Silvie HEKERLOVÁ, et al. 10 let v českých médiích. 1. vyd. Praha:
Portál, 2005. s. 139.
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zprvu spíše doplňková. Teprve o rok později vznikla samostatná dceřiná společnost,
která dostala název Newton Information Technology. Hlavním posláním nově vzniklého
subjektu už bylo shromažďování všech mediálních sdělení a jejich následná archivace a
další zpracování v rámci různých analýz a monitoringů.
V mezi roky 1995 a 2017 se společnost poměrně rychlým tempem rozrůstala - a
to jak počtem zákazníků, tak co do palety poskytovaných služeb. Během zmíněných
dvaadvaceti let začala firma například monitorovat zpravodajské internetové servery
(1999), zmodernizovala svůj mediální archiv s názvem MediaSearch (2005), začala
rozvíjet technologii využívající rozpoznání hlasu (2008) nebo začala s monitoringem
zahraničních médií (2009) a sociálních sítí (2010). V roce 2007 pak došlo k
přejmenování Newton Information Technology na Newton Media, a.s. - a tento název je
aktuální dodnes. Důležitými milníky v historii firmy bylo i postupné otevírání
zahraničních poboček na Slovensku (2001) a v Polsku (2004).64
Spoluzakladatel Petr Herian v rozhovoru v roce 2005 uvedl, že služby jako
zpracovávání doslovných znění článků (z celostátních i regionálních médií) a jejich
kompletní monitoring během pár hodin tou dobou nikdo neposkytoval - a to ani v
zahraničí. Zároveň při příležitosti desetiletého výročí firmy připomněl, že „sice není nic
staršího než včerejší noviny, ale možnost dohledat, porovnat, analyzovat data uložená v
průběhu deseti let, to je zcela mimořádná věc.“65

3.1.2 Mladá fronta DNES
Deník Mladá Fronta DNES začal jakožto nový subjekt oficiálně existovat 1. září
roku 1990, přičemž jeho vydavatelem byla společnost M a F a.s.. Skutečný vznik média
však nebyl tak jednoduchý a jednoznačný. Již mnohem dříve, konkrétně roku 1945, se
totiž objevil deník Mladá Fronta, který po pádu komunistického režimu v roce 1989
dostala pod svou správu Mladá Fronta, nakladatelství a vydavatelství. A právě původní
a „tradiční“ Mladá Fronta byla fakticky přímým předchůdcem nově vznikající Mladé
Fronty DNES, ačkoliv se z právnického hlediska jednalo o dva naprosto odlišné tituly.66
Vše souviselo s tím, že v roce 1990 proběhla akce, kdy redaktoři deníku Mladá
Fronta a časopisu Mladý svět podnikli kroky k osamostatnění zmíněných titulů. Jejich
64

„Historie společnosti“, NEWTON Media, http://www.newtonmedia.cz/cs/o-nas/historie-spolecnosti
(staženo, 13. 3. 2017).
65
JIRÁK, Jan, Josef BERÁNEK, Silvie HEKERLOVÁ, et al., op. cit., ref. 63, s. 136.
66
BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v ČR v letech 1989-2006 a jeho současný stav. 1. vyd.
Praha: Karolinum, 2007, s. 95.
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součástí bylo mj. hromadné podání výpovědí všech redaktorů, kteří okamžitě založili
nový titul doplněný jen o slovo DNES. Staronová redakce nově vznikajícího deníku
měla navíc využívat pronájmu prostor, ve kterých sídlila původní Mladá Fronta.
Jednalo se tedy de facto o naprosto identické médium, které ale bylo
privatizováno absolutně kontroverzním způsobem. Odcházející redaktoři totiž sice
„nikomu nic neuzmuli, všichni rovným dílem vložili do nové společnosti minimální,
zákonem předepsaný kapitál, a hlavně své schopnosti, všechno ostatní si řádně pronajali
na základě hospodářských smluv [ale] nikde se neobjevilo ani slovo o know-how, o
ochranných známkách, předplatitelském kmeni a dalších hodnotách, které si ,spontánní
privatizátoři‘ přivlastnili.“67 Otázka Mladé Fronty a její „spontánní privatizace,“ jak je
celá událost často označována, je často diskutovaným tématem dodnes.
V současné době vychází deník Mladá Fronta DNES každý den s výjimkou
nedělí. Jejím šéfredaktorem je Jaroslav Plesl a vydavatelem pak multimediální
společnost MAFRA, které patří kupříkladu také Lidové noviny, Metro, 5plus2,
iDNES.cz, Lidovky.cz, Óčko nebo Rádio Impuls.68 MAFRA mezi roky 1995 a 2013
patřila německému koncernu Rheinisch-Bergische Druckerei-und Verlagsgesellschaft
mbH, ale právě roku 2013 ji odkoupila firma AGROFERT, kterou vlastní politik a
podnikatel Andrej Babiš.

3.1.3 Česká televize (Události)
Historie České televize se začala psát v 50. letech 20. století, tehdy ještě pod
názvem Československá televize. Své vysílání oficiálně zahájila 1. května 1953, ale
první skutečná zpravodajská „reportáž vznikla až 7. listopadu 1954 z manifestace výročí
VŘSR na Staroměstském náměstí.“69 Od té doby u nás probíhal velmi rychlý a
prakticky nepřetržitý vývoj - o necelé dva roky později Československá televize
například pořídila přenosový vůz přezdívaný TVRZ 1, založila Hlavní redakci
televizního zpravodajství a v neposlední řadě pak začala 2. října 1956 vysílat Televisní
aktuality a zajímavosti,70 první zpravodajský pořad.71 Jeho prvními hlasateli byli

67

Tamtéž, s. 95.
„O společnosti“, Multimediální společnost MAFRA, http://www.mafra.cz/o-spolecnosti.aspx (staženo,
13. 3. 2017).
69
ŠTROBLOVÁ, Soňa. Film a televize jako audiovizuální zprostředkování světa. Filmová a televizní
dramaturgie a programová skladba. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2009, s.
94.
70
ŠTOLL, Martin.1. 5. 1953 - Zahájení televizního vysílání: zrození televizního národa. 1. vyd. Praha:
Havran, 2011, s. 155.
68
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Jaroslav Bouz a Kamila Moučková. Zanedlouho se pak v rámci redakce zpravodajství
vytvořily jednotlivé odborné redakce.
Úvod roku 1969 poznamenaly chod televize obrovské čistky související s
událostmi pražského jara a následný proces normalizace - od té doby „veškerá
zpravodajská a publicistická tvorba podléhala přísné stranické kontrole, kádrově
prověřováni byli nejen zaměstnanci televize, ale i externí spolupracovníci.“72 Další
důležitá data ve vývoji dnes veřejnoprávní televize přicházela se zhruba desetiletými
odstupy: V roce 1979 se dostavila nová budova zpravodajství na Kavčích horách a s
posledním listopadovým dnem roku 1989 pak nový ředitel ČST slavnostně oznámil, že
televize již není ideovým nástrojem jediné politické strany. Po rozpadu Československa
změnila Československá televize svůj název na Česká televize. Tento název nese
dodnes.73
V současné chvíli Česká televize vysílá šest různých programů.74 Jejím
generálním ředitelem, který je jmenovaný Radou České televize vždy na šest let,75 je od
1. října 2011 Petr Dvořák.

3.2 Mediální zpracování kauzy vybranými médii
3.2.1 Mladá fronta DNES
MF DNES zmínila ve svém listu jméno podnikatele Radovana Krejčíře poprvé
27. prosince 2001, a to v souvislosti s chystanou valnou hromadou v článku
nejmenované akciové společnosti, která řídila fotbalový klub z Drnovic hrající první
fotbalovou ligu. Právě drnovický tým se tou dobou topil v dluzích a jeho další osud byl
neznámý. V článku se objevila nepotvrzená informace, že držitelem většiny akcií se měl
po nezvěstném drnovickém předsedovi Janu Gottvaldovi stát právě Radovan Krejčíř.76

71

Ten byl v průběhu doby přejmenován na Televizní noviny (1958), Deník ČST (1990) až 1. ledna 1993
dostal současný název Události.
72
KONČELÍK, Jakub, Petr ORSÁG a Pavel VEČEŘA. Dějiny českých médií 20. století. 1. vyd. Praha:
Portál, 2010, s. 240.
73
Podrobné informace o historii České televize jsou dostupné přímo na jejích webových stránkách. (In:
„Historie“, Česká televize, http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ (staženo 14. 3. 2017)).
74
ČT1, ČT2, ČT24, ČT: sport, ČT :D a ČT art.
75
„Základní informace o ČT“, Česká televize, http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/zakladni-informaceo-ct/ (staženo 14. 3. 2017).
76
KRK. Nad valnou hromadou se vznášely otazníky. MF DNES, 27. 12. 2001, s. 7.

21

V polovině ledna následujícího roku byl Krejčíř zmíněn opět v souvislosti s
fotbalovým mužstvem z Drnovic. Ve zprávě se nově mluvilo o tom, že zmizelý týmový
šéf Jan Gottvald „klub před svým zmizením údajně převedl na jiné majitele. Mluví se o
dvou jménech: Jaroslavu Siudovi a Radovanu Krejčířovi.“77 Objevila se zde také
informace, že Gottvald měl oběma mužům dlužit nemalé peníze, takže mohl reálně
hrozit celkový rozprodej prvoligového týmu.
4. dubna už MF DNES přinesla zprávu o tom, že Drnovice budou vinou finanční
krize rozprodávat své hráče do okolních klubů. V článku je již napřímo uvedeno, že
„současným vlastníkem klubu je společnost Corimex, zastupovaná Radovanem
Krejčířem.“78 O den později vyšly dva články, které již jmenovaly konkrétní hráče, kteří
podepsali nové smlouvy v Příbrami.79 13. dubna se pak objevily první spekulace o tom,
že drnovický fotbalový klub mohl být vytunelovaný. Za hlavní aktéry vznikajícího
sporu jsou ale označeni Jaroslavové Starka (šéf příbramského fotbalového klubu) a
Bubla (šéf brněnského fotbalu podávající kvůli situaci v Drnovicích trestní oznámení).
Radovan Krejčíř je pouze zmíněn jako hlavní muž Corimexu.80
Poprvé začal být Krejčíř spojován s možnou trestnou činností 24. července 2002,
kdy měl připravit Bublovu společnost Stavo Artikel o šest milionů korun. Na základě
tohoto obvinění byl následně zatčený. Ve zprávě je navíc informace, že Bublovi krátce
na to někdo prostřelil obě nohy (ačkoliv je zde také uvedeno, že není jisté, jestli spolu
obě věci mají nějakou souvislost).81 O tři dny později byla původní zpráva dále
rozvíjena - vzhledem k tomu, že během domovní prohlídky u Krejčíře našla policie
několik střelných zbraní prý policie začala vyšetřovat, „zda nemá Krejčíř spojitost s
nedávným útokem na Bublu, kdy mu dva muži prostřelili obě nohy.“82 Vzhledem k
tomu, že Krejčíř neměl zbrojní průkaz bylo obvinění rozšířeno o nedovolené
ozbrojování.
Další pozornost MF DNES si zanedlouho propuštěný Krejčíř vysloužil 6. března
2003. Novinářka Sabina Slonková napsala článek, ve kterém poprvé Krejčíř figuroval
jako hlavní, samostatná postava. Nově se totiž objevily informace o tom, že Krejčíř byl
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policií sledován už několik let, protože byl podezřelý z různých trestných činů za
několik stovek milionů korun. Během padesátihodinové prohlídky Krejčířovy luxusní
vily v Černošicích u Prahy policisté našli mj. „tajnou místnost, kde policie objevila
nelegální zbrojní arzenál čítající dva samopaly, pistoli, kolt, náboje, šperky, cenné
papíry v hodnotě jedné miliardy, falešné doklady a stohy dokumentů.“83 Právě
dokumenty byly pro vyšetřovatele vůbec nejzajímavější - byly mezi nimi totiž i přísně
tajné zprávy protikorupční služby a kontrašpionáže. Zpráva dále poukazuje na to, že
další dokumenty naznačovaly, že Krejčíř byl pravděpodobně hlavním protagonistou tzv.
kauzy M5. Ta nesla název po stejně pojmenované jihlavské firmě, která do České
republiky dovezla několik tisíc litrů pohonných hmot. Za ně ale státu nikdy neodvedla
daně, a to ve výši zhruba půl miliardy korun. Zmíněná je taktéž Krejčířova příslušnost k
Drnovicím a nově i k problémům souvisejícím s firmou Setuza, na které měla podle
článku jako první poukázat Česká televize. V dalším článku zmíněné autorky z téhož
dne je poté uvedeno, že Radovan Krejčíř byl kvůli chybě justice propuštěný na svobodu,
což by mohlo znamenat budoucí komplikace v případu.84
Pro vyšetřování případu souvisejícího s půlmiliardovým daňovým únikem firmy
M5 byl pro policii důležitým svědkem podnikatel Petr Šebesta. Ten byl ovšem 26. září
2003 zastřelen a v médiích se okamžitě začalo spekulovat, jestli za jeho vraždu může
Krejčíř, který tou dobou opět seděl ve vazbě.85 Celou situaci komplikoval fakt, že na
případné smrti Šebesty mohli výrazně profitovat ještě další kontroverzní podnikatelé. I
přesto zůstával v pozornosti médií hlavně Krejčíř. 7. října MF DNES uvedla, že Šebesta
nevypovídal proti Krejčířovi jen v kauze M5, ale také kvůli možnému nezákonnému
vyvádění peněz ze společnosti Technology Leasing. „Podle policie Krejčíř na sklonku
loňského roku vytuneloval Technology Leasing přes úvěr u České spořitelny.
Odhadovaná škoda: 150 milionů korun.“86
Ve vazbě kvůli vyšetřování kauzy firmy M5 byl Krejčíř půl roku. Hned po
propuštění na svobodu ale Krejčíř podal trestní oznámení, protože tvrdil, že tři měsíce
byl zadržován nelegálně - a z důvodu výše zmíněné chyby soudů uspěl. Ze státu po
několika měsících vysoudil jako odškodné 200 tisíc korun.87 Tou dobou už byl ale
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zadržen znovu, a to právě kvůli úvěrovým podvodům. Kromě tunelování Technology
Leasing byl nově obviněn z nezaplacení pozemků v Letech u Prahy, které chtěl
odkoupit od soukromých majitelů. „Krejčíř podle žalobce majitele pozemků oklamal,
když jim ukázal výpis z účtu, podle kterého již zaplatil. To se však podle policie nikdy
nestalo. Vlastníci pozemky nechali převést, peníze nikdy neviděli.“88
Během tří dnů mezi 5. až 7. říjnem věnovala MF DNES tématu Radovan Krejčíř
celkem 8 zpráv. Objevily se totiž nové informace o tom, že kromě kauz nezaplacených
daní firmy M5, tunelování Technology Leasing a nezaplacení peněz za pozemky byl
Krejčíř obviněn z dalších tří činů, kterých se měl dopustit již během devadesátých let,
kdy ještě nepobýval v Praze, ale na Moravě, odkud pocházel. První obžaloba jej
obviňovala, že v roce 1996 ošidil „majitele firmy Frymis z Frýdku-Místku (...) o
Teplárny Otrokovice v hodnotě téměř pětasedmdesáti milionů korun. [Majitelům
tepláren], kteří právě sháněli peníze, nejprve půjčila jeho firma Corado Credit dvacet
milionů korun.“89 Za půjčení peněz chtěl Krejčíř na jeden týden formálně zapůjčit akcie
otrokovických tepláren v hodnotě 75 milionů - ty ovšem nikdy nevrátil a podvodně tak
Teplárny Otrokovice ovládl. Dalším prohřeškem měl být úvěr v hodnotě dvaceti
milionů, který si u banky IPB měla vzít jeho firma Corado Trade. Ta ale splatila jen tři
miliony - a zadlužená firma byla následně převedena na nemajetného bílého koně, po
kterém banka neměla co vymáhat. Třetí obvinění souviselo s rokem 1998, kdy měl
Krejčíř odčerpat více, než čtvrt milionu z Corado Trade do společnosti Ducane Finance
sídlící na Panenských ostrovech. Tímto krokem měl zabránit tomu, aby se věřitelé
Corada dostali k majetku, který jim náležel.90 O něco později pak navíc začal být
Krejčíř vyšetřován také v souvislosti s podvody ve firmě Čepro, které nakládalo s
velkými zásobami pohonných hmot. Z Čepra chtěl podvodem prostřednictvím firmy
Venturon Investement získat 2,7 miliardy korun.91
Další zmínka o Radovanu Krejčířovi je v MF DNES až 20. června roku 2005,
tedy dva dny poté, co Krejčíř utekl speciálnímu policejnímu komandu, které jej přišlo
zadržet a provádělo rozsáhlou domovní prohlídku. Jaroslav Kmenta a Jakub Pokorný
uvedli, že to byla „jedna z nejtajnějších a také nejdéle připravovaných akcí
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protikorupční policie. Skončila však fiaskem.“92 Zadržený Krejčíř, který byl navíc pod
silným vlivem tlumících léků kvůli bolestem zubů, využil nepozornosti policisty, který
jej měl hlídat, když si potřeboval odskočit na záchod. Krejčíř se ale místo vykonání
potřeby pohotově dostal ven, aby následně prošel zadní brankou a utekl tak z pozemku
obklopeného policisty. Náměstek policejního prezidenta Jaroslav Macháně pak v
rozhovoru potvrdil, že důvodem útěku podezřelého bylo selhání lidského faktoru.
Zdůraznil pak to, že policisty odpovědné za Krejčířův útěk bude čekat trest, a to i
přesto, že všichni zasahující bojovali s velkou únavou, protože Krejčíře hlídali celou
noc po dobu několika hodin.93
Mezi 21. až 29. červnem se v námi sledovaném deníku objevily desítky dalších
zpráv rozebírající jak samotný Krejčířův útěk, tak kardinální pochybení policie.
Tehdejší ministr vnitra František Bublan se nechal slyšet, že policisté na Krejčíře vydali
„mezinárodní zatykač a zachytili stopy, které bohužel svědčí o tom, že už je za
hranicemi. Mohl využít falešných dokladů.“94 Už 21. června přišel deník se spekulací,
že uprchlý podnikatel by se mohl schovávat na Seychelách, kde má také občanství. 95 O
den později se na třetí straně objevila informace, že policie ještě před celou akcí měla
informace o tom, že Krejčíř chtěl nechat popravit uplaceného celníka. Ten měl v
Krejčířově spřízněné firmě Tukový průmysl za sepsání protokolu zabavit zhruba 4,8
miliard korun, které se následně měly ztratit po fingovaném přepadení. Krejčíř by tak
nejenom smazal svůj dluh 2,8 miliardy, který měl vůči celnímu úřadu, ale ještě by po
státu mohl zbylé zmizelé dvě miliardy vymáhat.96
Čtyřiapadesát dní po útěku přišla MF DNES s článkem, ve kterém uvedla, že
policisté naznačují, že Krejčíř se pravděpodobně skrývá někde v arabském světě, nebo v
některé zemi bývalé Jugoslávie.97 O dalších sedmnáct dní později, tedy 27. srpna, se ale
v článku zabývající se nejčastějšími destinacemi uprchlíků před zákonem objevily mj. i
Seychely jako jedno z míst, kam mohl Radovan Krejčíř po útěku zamířit.98 A právě
ostrovní stát u Afriky se nakonec ukázal jako správný tip. Ke Krejčířovi policisty
92

KMENTA, Jaroslav a Jakub POKORNÝ. Blamáž: policii utekl zatčený miliardář. MF DNES, 20. 6.
2005, s. 1.
93
JP. Policisty čeká za Krejčířův útěk trest. MF DNES, 20. 6. 2005, s. 3.
94
KMENTA, Jaroslav a Jakub POKORNÝ. Bublan: Krejčíř je zřejmě v cizině. MF DNES, 21. 6. 2005, s.
1.
95
REP. Kam zmizel podnikatel? Třeba do Afriky. MF DNES, 21. 6. 2005, s. 3.
96
KMENTA, Jaroslav. Před zásahem dostali informaci, že Krejčíř chce vraždit. MF DNES, 22. 6. 2005, s.
3.
97
KM. Policie: Máme tři žhavé stopy po uprchlíkovi. MF DNES, 10. 8. 2005, s. 2.
98
KMENTA, Jaroslav. Kde se čeští zločinci skrývají před policií. MF DNES, 27. 8. 2005, s. 3.

25

dovedl uprchlíkův majetek, který strážci zákona vystopovali a zadrželi na cestě na
Seychely. 10. září se tak objevilo hned několik článků, které o místě podnikatelova
pobytu informovala. Zároveň ale všechny dodávaly, „že pro Česko bude velmi složité,
ne-li rovnou nemožné jej odtud dostat. Krejčíř si navíc své ,nevydání‘ pojistil i tím, že si
opatřil před lety seychelské občanství.“99
V následujících dnech se mnoho novinářů vydalo přímo na Seychely, aby
Krejčířovi byli v patách a pohotově mapovali situaci.100 Kromě nich ale byla na ostrovní
stát vyslána také dvojice speciálních českých policistů, která měla nejen zajistit
spolupráci se svými tamními kolegy, ale také se pokusit kontaktovat samotného
Krejčíře.101 Uprchlý podnikatel si do té doby vůbec nepřipouštěl nějaké ohrožení - na
Seychelách totiž dokonce založil firmu DKR Proprietary Limited a začal podnikat.102
Brzy poté, co se o něho začali zajímat novináři společně s českými i seychelskými
policisty se ale stáhl do ústraní a začal se skrývat.103 Jen dva dny na to se proto v
médiích objevily první zmínky o tom, že by Krejčíř mohl uprchnout i ze Seychel. 104
Možnost jeho útěku začala být ještě reálnější, když novináři přišli s tím, že
policie přišla na způsob, jak dosáhnout Krejčířova vydání do Čech.105 Přitížit mu mohlo
i nové obvinění, podle kterého měl Krejčíř v Česku podvádět se směnkami
středočeských sběrných surovin - a to v řádech několika desítek milionů korun.106 Sám
Krejčíř vinu pochopitelně dále odmítal. V jednom z mála rozhovorů, který poskytl,
uvedl: „Do Česka se nevrátím. Sice se mi stýská, ale nevěřím českému právnímu
systému. Přeji si ale, aby ten soudní proces byl co nejdříve. Můj výslech by mohl
probíhat třeba přes internet. (...) Jsem nevinný, stal jsem se obětí komplotu. A
neskrývám se.“107 České soudy Krejčířovu nabídku okamžitě smetly ze stolu se slovy,
že si podezřelý rozhodně nebude diktovat podmínky.
Zatímco se Krejčíř ukrýval na Seychelách, tak v Česku se přicházelo na další
nekalé aktivity, kterých se měl rodák z Českého Těšína dopouštět. 29. září se ministr
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Bublan nechal slyšet, že pokud Krejčíř v roce 1996 skutečně získal seychelské
občanství, pak automaticky ztratil to české. Pak by ale devět let v Česku žil a podnikal
nelegálně, za což by mu hrozily další tresty. 108 Už tak dlouhou kolonku obvinění
policisté rozšířili ještě 5. října, kdy miliardáře začali podezírat, „že stál za únosem svého
obchodního partnera Jakuba Konečného.“109 Toho měli v roce 2002 unést a pod
pohrůžkami jej nakonec donutit podepsat směnky na 35 milionů korun.
Všechna nová obvinění ale Krejčíř zanedlouho odsunul do pozadí - a to tím, že
sám přišel s velmi závažným nařčením. Médiím 20. října oznámil, „že v roce 2002
půjčil ČSSD 60 milionů korun za slib, že mu strana pomůže mimo jiné získat státní
podnik Čepro.“110 Peníze měla strana použít na kampaň do sněmovních voleb, přičemž
hlavními postavami měli být tehdejší místopředseda ČSSD, Stanislav Gross, a poslanec
Josef Hojdar. Podle Krejčíře pak měl předání peněz zprostředkovat skrze dvě směnky
již zmíněný Konečný, protože se sociální demokraté obávali mít svá jména na jedné
směnce společně s kontroverzním podnikatelem. Členové politické strany s růží ve
znaku samozřejmě všechna obvinění popřeli. Radovan Krejčíř ovšem oznámil, že
všechno doloží v připravované knize, kterou se zanedlouho chystal vydat.111

112

Pro

média byla tato zpráva senzací, nicméně dodávala, že by také mohlo jít jen o Krejčířův
pokus „ze svého případu udělat politickou kauzu a ze sebe politickou oběť, která má
právo zůstat v seychelském exilu.“113
Krejčíř nicméně i v dalších dnech přiléval olej do ohně. 3. listopadu například v
rozhovoru pro MF DNES uvedl, že v připravované knize prozradí jména všech lidí (a
částky), kteří se od něho kdy nechali uplatit. Zároveň předeslal, že se bude jednat o
mnoho policejních důstojníků, politiků, státních zástupců a soudců.114 Přelom let 2005 a
2006 byl vzhledem k mediální pozornosti ke Krejčířovi klidný. Jeho jméno bylo více
zmiňováno až když byl ve středu 25. ledna zastřelen kontroverzní podnikatel a
Krejčířův známý František Mrázek.115 O hlubší rozruch v české mediální krajině se
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následně seychelský uprchlík postaral až v polovině května, kdy vyšla jeho druhá kniha
Radovan Krejčíř - Odhalení. Po jejím uveřejnění se poměrně živě spekulovalo o tom,
zdali jsou dlouho diskutované směnky v ní zveřejněné pravé, nebo padělané. Policie se
ověřováním pravosti začala ihned zabývat, nicméně již od začátku byla spíše skeptická,
protože už dříve měla „,poznatky, že Krejčíř se snažil směnku vyrobit. Dokonce se
zachytil i jeden polotovar,‘ řekl ministr vnitra František Bublan.“116
Na začátku června se strážci zákona mohli pochlubit kapitálním úlovkem přesvědčili ke spolupráci jednoho z nejbližších spolupracovníků Radovana Krejčíře,
Milana Moravce. Bývalý Krejčířův domovník měl být za své svědectví zařazen do
programu na ochranu svědků a ukrytý na tajném místě. Pozitivní zprávy ale brzy
pokazila hořká pachuť, protože ještě než ochrana Moravce byla oficiálně schválena
ministerstvem vnitra, tak Krejčíř již na svých internetových stránkách uveřejnil
varování: „Tímto chci varovat všechny lidi, kteří se znají s mým bývalým
zaměstnancem Milanem Moravcem, že byl zadržen policií a stal se jejich konfidentem.
Tuto informaci jsem získal od svého policejního informátora.“117 Bylo proto jasné, že
Krejčíř musí mít svého informátora na dost vysoké pozici - v době uveřejnění tohoto
varování totiž mělo o Moravcově čerstvé spolupráci vědět jen několik málo lidí u
policie a na vrchním státním zastupitelství. Zhruba o šest týdnů později přidal Krejčíř na
svůj web další důležitý příspěvek. V něm oficiálně oznámil, že se dále bude věnovat jen
své rodině a odchází proto z veřejného života. To dle jeho slov mělo znamenat nejen
ukončení veškeré činnosti na jeho stránkách, ale také přerušení veškerého styku s médii.
Na konci svého oznámení ještě navíc neopomněl připomenout prohnilost sociální
demokracie, se kterou se stále přel o půjčených šedesát milionů korun.118
Krejčířova proklamovaná mlčenlivost zůstala neprolomena i během 15.
listopadu a následujících dní, kdy bylo hlavním tématem zatčení podnikatele a
fotbalového bosse Jaroslava Starky. Ten byl s Krejčířem spojován nejen z doby, kdy
Krejčíř jeho fotbalovému klubu FK Marila Příbram prodal několik hráčů tehdy
krachujících fotbalových Drnovic. Radovan Krejčíř byl totiž nedlouho na to podezírán z
toho, že Starku nechal postřelit. Starka byl zase naopak dlouhodobě podezříván z únosu
Krejčířova otce Lamberta během října roku 2002. Prostřednictvím něho pak měli podle
policie chtít Radovana Krejčíře vydírat. Problémem bylo, že Lambert Krejčíř „zemřel
116
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během únosu na selhání srdce přímo v kufru auta. Když to pak únosci zjistili, rozpustili
jeho tělo podle zjištění detektivů v kyselině.“119 Společně se Starkou policisté zadrželi
ještě jeho spolupracovníky Vlastimila Spěváka a Miroslava Ruse. O den později byl na
Slovensku dopaden také bývalý Krejčířův blízký spolupracovník libanonského původu
Tarek Bechara.120 Následně v rukou spravedlnosti skončili i lidé spříznění se Spěvákem
- Jan Vicián, Vladimír Milý, Martin Ondo a Jan Andres.121 Všichni se měli přímo
podílet na únosu Lamberta Krejčíře. Domnělý hlavní strůjce únosu, Jaroslav Starka,
nakonec strávil ve vazbě téměř tři měsíce. Propuštěn byl 6. února 2007 na kauci ve výši
8 milionů korun.122 Jen o pár dní později byl za podobných okolností propuštěn i
Vlastimil Spěvák - jeho kauce vyšla na 7,9 milionu korun.123
Úterý 24. dubna 2007. Právě to byl den, kdy všechna média (a tedy i MF DNES)
opětovně začala skloňovat Krejčířovo jméno ve všech možných pádech. V sobotu 21.
dubna byl totiž Krejčíř zadržen Interpolem na letišti v jihoafrickém Johannesburgu.
Český uprchlík neušel pozornosti policie i přesto, že cestoval nakrátko ostříhaný, s
brýlemi a několik dní neholeným strništěm. Nepomohl mu ani falešný pas na jméno
Egbert Jules Savy.124 Seychelský novinář Roger Mancienne v rozhovoru pro MF DNES
uvedl, že jedním z důvodů Krejčířova přesunu ze Seychel bylo to, že původně dobré
vztahy s místními politiky včetně prezidenta byly v posledních měsících o dost horší.
Reálně pak mělo výhledově hrozit i jeho vydání do České republiky.125 Dalším
důvodem bylo i to, že Seychelský ostrov Mahé začal Krejčíře po necelých dvou letech
nudit - celý se totiž dá objet zhruba za tři hodiny. Uprchlý podnikatel, „který byl z
Evropy zvyklý na pestrý život velkoměst, diskotéky, rychlá auta a adrenalinové
podnikání, se tak musel na Seychelách zákonitě cítit jako v kleci.“126 České tajné služby
proto dávno tušily, že je jen otázka času, kdy celou situaci rodák z Českého Těšína
nevydrží a pokusí se o přesun někam jinam. Ten den přišel právě 21. dubna - a Česká
republika okamžitě zažádala o Krejčířovo vydání.
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Bylo jasné, že pokud Jihoafrická republika žádosti vyhoví, putoval by Krejčíř po
příletu do Prahy rovnou do vězení. Většina kauz, ve kterých byl Krejčíř obviněn, sice
zatím stále čekala na své rozuzlení, ale dvakrát jej soud v jeho nepřítomnosti odsoudil:
Poprvé obdržel podmínku za dvoumilionový daňový únik při dovozu luxusních aut z
Německa během devadesátých let. Podruhé byl odsouzen v srpnu roku 2006, a to na 6,5
roku nepodmíněného vězení za deset let starý, padesátimilionový podvod týkající se
firmy Frymis.127 To, jestli Jihoafrická republika stíhaného Čecha do jeho rodné vlasti
vydá, ale nebylo vůbec jasné. Tou dobou totiž bylo v JAR „vydávání zločinců do cizích
zemí (...) pozastaveno. A to kvůli případu amerických manželů, kteří bojují proti svému
vydání do USA. Jejich kauza trvá už dva roky (...) Americká FBI požádala o vydání
páru, který to napadl jako protiústavní.“128 Situaci komplikovalo i nejisté Krejčířovo
občanství - právníci se totiž nedokázali shodnout na tom, jestli Krejčíř svým přijetím
toho seychelského v roce 1996 automaticky přišel o občanství české, či nikoliv.
Zadržený podnikatel proto díky tomu mohl stále doufat, že mu záchranné lano hodí opět
Seychely, které také mohly zažádat o jeho vydání. Jejich honorární konzulka v JAR ale
krátce na to uvedla, že Krejčířovi nepomohou.129
Radovan Krejčíř tak v jihoafrické vazbě čekal na to, jestli bude do České
republiky vydán, či nikoliv. Protože ale věděl, že ve vazbě může být držen jen
omezenou dobu, snažil se dosáhnout nejen zamítnutí české žádosti (v JAR se velmi
rychle obklopil armádou tamních výborných právníků),130 ale také rozhodnutí o ní co
nejvíce oddalovat - vymohl si proto například překladatele do češtiny, nebo zažádal o
propuštění z vazby na kauci.131 Následně se před případným vydáním z JAR snažil
bránit i podáním žádosti o udělení politického azylu.132 Dva dny na to učinila stejný
krok i jeho manželka Kateřina, která společně se svým synem stále zůstávala na
Seychelách. Během dočasného pobytu za mřížemi si Krejčíř podle dostupných zpráv
dokázal poměrně rychle zajistit privilegovaný přístup a postavení. Jak spoluvězně, tak
dozorce si kupoval pomocí kvalitních cigaret a lepší stravu mu z restaurace pro změnu
nosili jeho obhájci.133 Postupně se ovšem Krejčířovy vyhlídky začínaly zhoršovat 127
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jihoafrický soud nejdříve zamítl jeho žádost o propuštění na kauci134 a následně bylo
také rozhodnuto o jeho přesunu do přísnější a lépe střežené věznice, kde měl mj. být na
cele se čtyřiceti dalšími lidmi.135
Radovan Krejčíř ovšem zatím pokaždé dokázal vymyslet nějaký nečekaný tah,
když už to vypadalo, že se nad ním začínají stahovat mračna - a na začátku června se tak
stalo i v tomto případě. Ve středu 6. června MF DNES přišla s informací, že
kontroverzní podnikatel byl před dvěma dny propuštěn z vazby na svobodu. Jeho
právníci totiž u soudu uspěli se stížností, že již uplynula čtyřicetidenní lhůta, po kterou
může být cizinec ve vazbě zadržovaný do doby, než jeho země zašle žádost o vydání:
„Krejčířovi právníci dostali klienta ven, když poukázali na to, že do této lhůty se
započítávají i víkendy. Takže už uplynula, a žádost nikde. Čechy i jihoafrickou policii
to zaskočilo.“136 Teprve až další den se české ministerstvo spravedlnosti nechalo slyšet,
že žádost byla zaslána už dávno - ale že ji JAR kvůli chybějícímu výpisu činů, ze
kterých byl Krejčíř v Česku podezřelý, vrátila k přepracování. A jelikož si úředníci u
nás údajně mysleli, že se do lhůty nezapočítávají víkendy, žili v domnění, že na
korekturu žádosti mají čas až do 19. června.
Tento skandál znamenal velký třes na české politické i mediální scéně. Ministr
vnitra Ivan Langer i ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil si shodně sypali popel na hlavu s
tím, že netušili, že podání žádosti tolik spěchá.137 Celá vládní ODS pak navíc musela
trpět jízlivé poznámky opoziční ČSSD o tom, že jim Krejčíř prchnul. Podle premiéra
Mirka Topolánka se přitom nejednalo o nic jiného, než o odplatu za rok 2005, kdy
Krejčíř utekl ze své černošické vily během domovní prohlídky. Tou dobou totiž byli v
čele právě sociální demokraté a kvůli této ostudě na nich tehdy opoziční občanští
demokraté nenechali nit suchou. Média pro změnu horlivě spekulovala například o tom,
zdali Krejčíř opět uteče, nebo bude důvěřovat svým právníkům, kteří zařídí jeho očištění
a nevydání a on tak bude moci v JAR začít úplně nový život.138 Otázky se ale vznášely
také nad tím, jestli Krejčířovi nemohl z vazby pomoci úplatek.139 Minimálně podezřelé
totiž bylo to, jak byl Krejčíř propuštěný z věznice během noci, čímž bylo vyloučeno, že
by hned před vězením mohl být znovu zatčen a vazba mu tak byla od obnovena:
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„Jihoafrická prokuratura měla pro tento případ v pondělí připraven nový zatykač na
Krejčíře, policie se s ním chtěla vydat před vězení. Jenomže správa věznice Interpolu
řekla, že to není nutné, protože po šestnácté hodině se vězni stejně nepropouštějí. Náhle
večer však vyšel Krejčíř ven.“140
Krejčíř nicméně věřil, že jej Jihoafrická republika do České republiky nevydá.
Přesvědčit tamní soudy o tom, že skutečně nic neprovedl, měl i dobrovolný Krejčířův
návrat k soudu a následně i do vazby zhruba týden po zmiňovaném propuštění141 nebo
návrh samotných Krejčířových obhájců. Ti přišli s tím, že by jejich klient mohl dostat
speciální náramek, který by kontroloval veškerý jeho pohyb.142 Zvolená vstřícná
strategie nakonec vyšla a Krejčíř tak opět slavil vítězství - 7. července přinesla česká
média zprávu o tom, že byl uprchlý podnikatel propuštěn na svobodu na kauci zhruba
ve výši tří miliónů korun (kauce poté byla 15. prosince snížena na 1,3 milionu). K
osvobození mu přitom pomohlo i dlouhé roky protahované vyšetřování v Česku, jehož
délku jihoafrický soud zkritizoval - viděl za ním nedostatek důkazů o Krejčířově vině na
české straně. Rozzářený Krejčíř tušil, že díky tomuto rozsudku se významně přiblížil
také odmítavému rozhodnutí o jeho vydání do Čech, na které se stále muselo čekat.
Před svým odchodem českým novinářům sdělil, že v JAR hodlá usadit a začít podnikat
s nemovitostmi. Podle svých slov totiž byl „přesvědčený, že do českého vězení v životě
nepůjde.“143 Jedinou zanedbatelnou kaňkou na rozsudku pak byla povinnost hlásit se
dvakrát týdně na místní policejní stanici, aby měli policisté kontrolu, že neprchnul ze
země. I toto ale soud nakonec překvalifikoval a v půlce října byl tak Krejčíř prakticky
volný144 - ačkoliv stále ještě čekal na rozhodnutí o svém vydání či nevydání do České
republiky. To ovšem mohlo trvat i několik let.
Na verdikt jihoafrického soudu nakonec český miliardář nečekal příliš dlouho už 1. února 2008 totiž bylo rozhodnuto o tom, že do České republiky vydán nebude.
Stejně jako v případě rozhodování o jeho držení ve vazbě rozhodlo mj. to, že česká
justice případy s Krejčířem několik let protahovala. Zamítnutí podnikatelova vydání ale
bylo JAR zdůvodněno také tím, „že mnoho zločinů, pro něž byl Krejčíř doma stíhán,
jihoafrický trestní zákon nezná. A navíc se zdála česká obvinění politicky
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motivovaná.“145 Všem bylo jasné, že vzhledem k rozsudku se šance na úspěšné dohnání
Krejčíře před český soud ztenčily pouze do teoretické a nepravděpodobné roviny.
Radovan Krejčíř se ale v rozhovoru nechal slyšet, že zažádal o politický azyl. V
případě, že by mu totiž bylo vyhověno, by automaticky obdržel i jihoafrické
občanství.146
O tom, že se Krejčíř chystá v JAR začít žít a podnikat - a do České republiky se
nevrátit - svědčilo třeba i to, že začal rozprodávat svůj majetek ve své rodné zemi.
Snažil se například prodat dům na Karlově náměstí v hodnotě zhruba 70 milionů korun.
Jeho matka Naděžda Krejčířová pak nejdříve za 14 milionů prodala sbírku známek
svého zesnulého manžela, aby se pokusila prodat i sbírku obrazů v celkové hodnotě asi
80 milionů korun. Jejich prodej ovšem překazila protikorupční policie. Ta už sice
věděla, že Krejčíře z JAR kvůli zamítnuté žádosti nedostane, snažila se však alespoň co
nejvíce omezit Krejčířovy snahy dostat na jih Afriky své peníze.147 Nedostatkem peněz
ale Krejčíř podle svých slov netrpěl. Ať tak či onak, v červenci byla očištěna Kateřina
Krejčírová z obvinění, že pomáhala prát manželovy špinavé peníze tím, že nechala v
Černošicích u Prahy postavit luxusní vilu za 400 milionů korun - díky tomu s vilou,
která byla psána výhradně na ní, mohla opět nakládat a případně ji tedy i prodat.148
Další důvody k oslavám měli Krejčířovi 3. září, kdy ostravský soud zprostil obžaloby
také Radovana Krejčíře, a to ve věci dvacetimilionové půjčky u Investiční a poštovní
banky pro firmu Corado Trade. Tu měl Krejčíř vytunelovat společně s Miroslavem
Řehounkem a následně firmu převést na nemajetného bílého koně.149
Za poměrně úspěšné mohl Krejčíř považovat i pozastavení svého stíhání v
souvislosti se čtvrtmiliardovým podvodem v kauze Čepro.150 Nepodmíněnému
sedmiletému odsouzení se ovšem uprchlý podnikatel vyhnout nedokázal. Vina mu v
tomto případě byla uznána v kauze údajného únosu podnikatele Jakuba Konečného.
Toho měl Krejčíř unést v roce 2002. Zároveň ho údajně přinutil „podepsat bianko
směnky, prázdné papíry a daňové doklady.“151 Usvědčen byl Krejčíř na základě dopisu,
který Konečný napsal a uschoval ve svém trezoru krátce po svém únosu. Od března
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2005 byl potom nezvěstný podruhé - a později prohlášen za mrtvého. Vyjma toho ale
Krejčíř mohl rok 2008 považovat za úspěšný - na jeho konci měl totiž v Jihoafrické
republice obrovský dům, velkou garáž plnou motorek, sportovních vozů a limuzín a
také osobního řidiče a bodyguarda. To, že se nemá vůbec špatně dokázal mj. tím, že se
svou manželkou Kateřinou zapózoval v JAR u svých aut pro nově „pokřtěný kalendář
pražského autosalonu Impexcar, kde si dříve kupoval auta.“152
V polovině roku 2009 se čeští policisté opět snažili dostat ke Krejčířovi do
Jihoafrické republiky. Tentokrát se ovšem uprchlý podnikatel nemusel obávat. Početná
delegace přijela z důvodu výslechu v souvislosti s únosem a vraždou jeho otce, ze které
byli stále podezřelí lidé kolem Jaroslava Starky. I přesto ale akce spojená s Krejčířem
opět skončila fiaskem. Výslech, který byl původně naplánován na konec května, se
nejdříve o několik dní odložil a nakonec úplně přesunul na červenec. Daňoví poplatníci
tak opět jen přihlíželi tomu, jak se ze státní kasy v souvislosti s Krejčířem vyhodil z
okna další milion korun.153 Odročený případ pak navíc na konci července skončil úplně
stejně a plánovaný výslech Radovana Krejčíře se tak opět neuskutečnil. 154 Korunu celé
ostudě nasadila zpráva o tom, že čeští detektivové byli při druhém, červencovém
výjezdu v JAR okradeni. Přímo z uzamčeného pokoje jim někdo v době jejich
nepřítomnosti ukradl hotovost.155
V odstavci výše zmiňovaný Krejčířův výslech se nakonec odehrál až v polovině
prosince. MF DNES přinesla jen krátkou zmínku o tom, že miliardář nepodpořil
policejní verzi případu o tom, že by za únosem jeho otce stál Jaroslav Starka. Místo
toho z únosu a následného usmrcení Lamberta Krejčíře nařknul české vládní síly. Deník
zprávu ukončil spekulací, že Krejčířovo „nové tvrzení může souviset se snahou získat v
JAR politický azyl.“156 Na samém konci roku mohla uprchlého podnikatele kromě
Vánoc těšit také zpráva, že soud kvůli nejasnostem, na které poukázal Krejčířův český
advokát Tomáš Sokol, zrušil původně pravomocné sedmileté vězení za únos
podnikatele Jakuba Konečného během roku 2002.157
Ačkoliv u nás justice postupem času rozsuzovala jednotlivé kauzy, ve kterých
měl být Krejčíř zapletený (a nutno podotknout že zatím většinou ve prospěch uprchlého
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podnikatele), kontroverzní miliardář pomalu začínal zaneprázdňovat i soudy jihoafrické.
V březnu roku 2010 se v JAR objevily první spekulace o tom, že by Krejčíř mohl stát za
zmizením německého podnikatele s luxusním vybavením do drahých automobilů,
Uweho Gembally. Ten se tou dobou měl na jih Afriky vydat právě na schůzku s
Radovanem Krejčířem. Na jeho zmizení bylo zvláštní to, že měl po příletu zažádat
manželku, aby mu do JAR poslala milion eur a následně beze stopy zmizel. Kromě
toho, že by jej Krejčíř unesl, vydíral a následně nechal zavraždit ale byla ve hře ještě
jedna verze - vzhledem k dluhům, které Gemballa měl ve svém rodném Německu, se
spekulovalo také o tom, že Gemballa po vzoru Krejčíře do JAR před svými problémy
prostě jen prchnul. Krejčíř se nechal slyšet, že s Gemballou měl skutečně mít schůzku
ohledně poskytnutí peněz na Gemballův záměr založit v JAR franšízu jeho firmy
Gemballa Automobiltechnik, ale že po příletu se mu jeho partner neozval a proto netuší,
kde se nyní nachází.158
Na klidném spánku Radovanu Krejčířovi nepřidaly ani srpnové spekulace o tom,
že život uprchlého podnikatele v JAR by se brzy mohl výrazně ztížit. Podle MF DNES,
která se odvolávala na jihoafrický tisk, se už od roku 2007 Krejčíř pohyboval v tamním
podsvětí. Provádění nelegálních aktivit měl po celou dobu mít tiše posvěceno od
jihoafrického generálmajora jihoafrické policie Khanyise „Joeyho“ Mabasy. Jenže
právě na Mabasu někdo během srpna podal žalobu a bylo otázkou, jak to s Krejčířovou
činností bude dále.159 Jen o pár dní později se pak objevily nové informace o zmizelém
Uwe Gemballovi. Německý podnikatel s luxusními automobily byl nalezený s
prostřelenou hlavou a zabalený do celofánu. Krejčíř se okamžitě stal hlavním
podezřelým hlavně z důvodu výpovědi „Krejčířova známého Juana Meyera, podle
kterého Gemballa pašoval do Afriky peníze schované ve výplních dveří aut a Krejčíř
čekal podobnou zásilku v Porsche Cayenne. Auto dorazilo, peníze ne. Krejčíř se na
Gemballu podle Meyera rozzlobil.“160 Meyerova výpověď prý obsahovala i zmínku o
tom, jak Krejčíř na Gemballu křičel do telefonu s tím, že jestli mu peníze nedodá, tak z
něho bude mrtvý muž. Sám Radovan Krejčíř všechna obvinění popíral a dál zarytě
tvrdil, že s vraždou nemá nic společného.
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Krejčířově verzi příběhu nepomohlo ani zjištění, že Gemballa měl být společně s
českým uprchlíkem zapojený do mezinárodní sítě pro praní špinavých peněz.161 Právě
část z nelegálně vydělaných peněz měl Gemballa propašovat v luxusních automobilech
do JAR; jenže jak už uvedl Meyer, v jednom z aut peníze chyběly. A to měl být údajný
motiv pro Krejčířovo usmrcení čtyřiapadesátiletého podnikatele. Případ ale nakonec měl
poměrně nečekané rozuzlení. 1. listopadu byl totiž jihoafrickou policií zatčený údajný
pravý vrah. Za něho byl označen osmadvacetiletý Thabiso Mpshe z Pretorie. Ten měl
být za Gemballovu vraždu odsouzený na dvacet let vězení.162
Radovan Krejčíř ovšem i přesto neměl od policie a médií klid na příliš dlouho.
Během březnové policejní razie v jeho domě totiž policisté našli seznam lidí, které měl
chtít nechat zlikvidovat. Jména byla na seznamu celkem čtyři a na prvním místě se
nacházel Cyril Beeka, hlava jihoafrického podsvětí. Právě Beeka byl pouhý den předtím
skutečně „zavražděn, když na jeho auto několikrát vystřelili muži na motorkách.“163
Jeho smrt byla hlavním důvodem policejního zásahu u Krejčíře doma. Jihoafričtí
policisté tam sice našli zmíněný seznam nežádoucích osob, ale český miliardář se doma
nenacházel. Měl totiž údajně mít informace od uplacených policistů, kteří jej včas
varovali, aby uprchnul.164 Krejčíř se nakonec po třech dnech na policii sám přihlásil.
Kromě tohoto konce se ale případ neúspěšné policejní razie v podnikatelově vile, ze
které majitel před zákonem úspěšně prchnul, nápadně připomínal Krejčířův útěk z
černošické vily z června roku 2005, čehož si všimla i naše média: „Jeho český příběh se
tam však opakuje - seznam lidí, kteří měli být popraveni, se údajně našel v Krejčířově
vile i v Česku.“165 Česká žurnalistika ve spojitosti s tímto novým obviněním Krejčíře
také vůbec poprvé zmínila jméno Lollyho Jacksona, bývalého majitele sítě
jihoafrických striptýzových klubů Teazers. Ten byl stejně jako Gemballa a Beeka už
dříve zavražděn (v květnu roku 2010), přičemž jihoafrická policie s jeho usmrcením
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také spojovala Krejčíře - česká média se o něm ale poprvé zmínila až ve vztahu s
vraždou Cyrila Beeky o téměř rok později.166
Zhruba půl roku po vraždě Beeky se v souvislosti s českým miliardářem začalo
mluvit o další záhadné smrti. Média přinesla zprávu, že na konci září bylo nalezeno tělo
podnikatele Marka Andrewse. Ten měl údajně být obchodním společníkem již dříve
zavražděného majitele sítě striptýzových klubů Lollyho Jacksona a pravděpodobně také
Krejčířovým známým. MF DNES uvedla, že „pokud by se potvrdilo spojení mezi
Andrewsem a Krejčířem, zvýšil by se podle serveru Mail & Guardian Online na sedm
počet lidí, kteří hrůzně zemřeli od roku 2009 a kteří měli nějaký vztah s Krejčířem.“167
K Andrewsově vraždě policie dodala to, že podnikatelovo tělo bylo nalezeno s rukama
svázanýma za zády a prostřelenou hlavou. Podle dostupných zpráv policie v souvislosti
s touto vraždou Krejčíře přímo nezadržela.
Dalšího zatčení se tak Radovan Krejčíř dočkal až v polovině února roku
následujícího. Podle policie se totiž v říjnu společně se dvěma Jihoafričany, Veselinem
Laganinem a Jasonem Dominguezem, měl dopustit ozbrojeného přepadení obchodu s
elektronikou. Jason Dominguez byl během incidentu postřelený do ruky, i přesto se ale
trojici mělo údajně povést uloupit 200 tisíc randů. Krejčíř v rozhovoru s místním
internetovým titulem potvrdil, že se s dvěma zmíněnými muži zná, nicméně měl jako
vždy svou vlastní verzi příběhu. Údajně se k loupeži nachomýtl zcela náhodou, když v
době jejího provedení zrovna projížděl kolem.168 Hned druhý den média začala
spekulovat o tom, že miliardář Krejčíř by asi neměl za potřebí přepadávat obchod s
televizemi kvůli penězům, které pro něho představují drobné. Policie prý navíc začala
naznačovat, že Krejčíř tam se svými spolupracovníky šel spíše vymáhat dluh, který
majitelé obchodu nesplatili.169 Netrvalo příliš dlouho a Krejčíř byl na velice malou
kauci (v přepočtu asi 75 tisíc korun) propuštěn na svobodu. Zajímavé ovšem bylo
zejména to, že Krejčíř svou výpověď naprosto změnil. Podle té nové šel totiž společně s
Dominguezem doprovodit svého kamaráda srbského původu Laganina do obchodu z
jednoho prostého důvodu. Laganin si totiž měl skrze pákistánské majitele nechat do
JAR poslat peníze za svůj prodaný dům v Srbsku a do jejich obchodu se tak šel pouze
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domluvit na splácení. V tu chvíli ale měli Pákistánci vytáhnout zbraně a začít střílet.
Policie na trojici neměla žádné důkazní materiály, ale podle některých mužů
jihoafrického zákona byl důvodem incidentu nepovedený obchod s drogami. 170
V době, kdy byl Krejčíř v JAR vyšetřován z důvodu přestřelky s Pákistánci, se
na další případ proti uprchlému podnikateli připravovala i česká justice. K soudu
pomalu mířila kauza s pracovním názvem Velké Čepro, kde byl Krejčíř mj. obviněn i z
plánování vraždy celníka. I z toho důvodu Česká republika netrpělivě čekala na
poslední a konečný verdikt o tom, jestli Jihoafrická republika stíhaného Krejčíře do
Česka vydá, či nikoliv.171 Jihoafrická média ale byla vzhledem k vydání spíše skeptická.
Naznačovala totiž, že by mohla existovat jistá tichá dohoda, „podle které bude Krejčíř
svědčit proti vrahovi svého známého Lollyho Jacksona a za ,odměnu‘ nebude vydán do
České republiky.“172
Český rodák neměl klid od jihoafrických soudů ani v dalších měsících. Dopředu
věděl, že v dubnu jej bude čekat další proces, tentokrát kvůli podezření z pokusu o
podvod. Urolog Marian Tupy totiž měl údajně zfalšovat zdravotní dokumentaci tak, aby
to vypadalo, že Krejčíř má rakovinu močového měchýře v posledním stadiu. Díky
tomuto podrazu si měl Krejčíř skrze zdravotní pojistku přijít na přibližně 11 milionů
korun. Tato kauza se nakonec nečekaně protáhla, protože vyšetřovatelé si nejdříve
vyžádali zhruba dvouměsíční odklad k zajištění více důkazů. Další pozdržení vzniklo v
důsledku vícečetného měnění výpovědí ze strany lékaře Tupého. Ten měl nejdříve
potvrdit, že zaměnil Krejčířovy vzorky za vzorky nemocného člověka (za přiznání a
svědčení proti Krejčířovi mu soud sedmiletý trest chtěl zmírnit na pětiletou podmínku),
ale následně úplně otočil. Začal totiž tvrdit, že Krejčíř je skutečně nemocný a k původní
výpovědi očerňující rodáka z České Těšína ho „přiměl vyšetřovatel Paul O'Sullivan,
který prý doufal, že obvinění Krejčíře z podvodu pomůže k vydání podnikatele z
Jihoafrické republiky do Česka.“173 To vyšetřovatel O'Sullivan samozřejmě rázně
popřel, a tak se červnové vyřčení rozsudku opět odložilo.
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To v České republice byl uprchlý podnikatel zhruba v téže době odsouzen. Na
konci května mu soudce pražského vrchního soudu vyměřil osmiletý nepodmíněný trest
za vyvedení majetku ze společnosti Technology Leasing. Na škodě v celkové výši 108
milionů korun se v roce 2002 měli kromě Krejčíře podílet ještě další dva lidé.174 Tento
verdikt byl ale společně se všemi ostatními předešlými tresty zrušen 1. prosince. Na
začátku posledního měsíce roku 2012 byl totiž Krejčíř odsouzen za více než
půlmiliardové daňové podvody spojené s firmou M5. Městský soud v Praze se nakonec
rozhodl pro jedenáctiletý trest. Odůvodnil to mj. tím, že „Radovan Krejčíř dostal
souhrnný trest, a soud mu proto zrušil předcházející verdikty vynesené v Karviné,
Ostravě a u pražského městského soudu. Kromě daňových podvodů byl nyní odsouzen i
za podvod, nedovolené ozbrojování a podílnictví.“175
První polovinu roku 2013 se ve spojení s Krejčířem neudálo u nás ani v JAR nic
přelomového. Všechny mediální zmínky ohledně něho tak souvisí jen s dodnes často
diskutovanou amnestií Václava Klause, která mj. očistila i některé lidi spojené právě s
Krejčířem (např. i Jaroslava Starku). MF DNES tak - stejně jako ostatní média - nové
informace týkající se čistě jen kontroverzního podnikatele přinesla až na konci
července. Tou dobou totiž všechny překvapila zpráva o tom, že se Radovana Krejčíře
někdo pokusil v jihoafrickém Johannesburgu zavraždit. Vše se mělo podle miliardářovy
výpovědi odehrát v době, kdy vystupoval na parkovišti ze svého automobilu a chystal se
jít k sobě do kanceláře. V tu chvíli údajně uslyšel velkou ránu a následně na něho letělo
20 kulek. Ani jedna jej však nezasáhla. Střelba vycházela z dálkově ovládané
dvanáctihlavňové zbraně, kterou někdo schoval za zadní poznávací značku jednoho ze
zaparkovaných automobilů - ve kterém ovšem nikdo neseděl.176 Krejčíř později médiím
s úsměvem vyprávěl, že žije jako James Bond, čímž chtěl poukázat na to, že ve
slavných filmech o tajném agentovi se také často vyskytovaly automobily se
zabudovanými kulomety.
Zkušenost, kdy se Krejčíř přiblížil vlastní smrti, ale zřejmě kontroverzního
miliardáře nedonutila přemýšlet nad tím, aby svůj život přehodnotil. Po necelých třech
měsících se o něho totiž opět začala zajímat jihoafrická policie v souvislosti s další
záhadnou vraždou. Tentokrát zemřel Libanonec Sam Ísa, který měl být často vídán
právě ve společnosti Radovana Krejčíře. Český uprchlík na svou obhajobu tvrdil, že se s
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mužem, kterému se přezdívalo Černý Sam, znal jen zběžně. Od Ísovy vraždy, kterého
někdo zastřelil v jeho vlastním autě stojícím na semaforu, se Krejčíř distancoval.
Vyšetřovatel O'Sullivan, který Krejčíře podezíral a vyšetřoval, ale miliardáři nevěřil.
MF DNES s odvoláním na server Eye Witness News uvedla, že „je Krejčíř považován
za podezřelého v pěti případech vražd, ale policie mu dosud nic neprokázala.“177
Ke konci roku se nicméně Krejčířova dosud pevná pozice začala hroutit.
Paradoxní na tom všem bylo, že výjimečně za tím nestál přímo Krejčířův čin, ale druhý
atentát na jeho osobu. V úterý 12. listopadu totiž v blízkosti jeho obchodu vybouchla
bomba. Krejčíř tou dobou sice nebyl přítomen, ale výbuch usmrtil dva podnikatelovy
společníky. Několik dalších lidí navíc bylo zraněno. Právě ohrožení náhodných
kolemjdoucích bylo důvodem, že některým z místních obyvatel došla trpělivost. Ti
prakticky okamžitě vytvořili petici za Krejčířovo vydání zpět do České republiky - a
výzvu směřovanou parlamentu začalo podepisovat velké množství lidí.178 Luxusní čtvrť
Bedforview, kde Krejčíř žil, totiž dříve platila za klidnou a bezpečnou čtvrť. Od
příchodu Krejčíře se o ní ale kvůli různým krveprolitím přímo na ulici pomalu začalo
mluvit jako o gangsterské čtvrti. Nepřímým následkem toho také začaly strmě padat
ceny nemovitostí v této luxusní lokalitě, což jen přispělo k tomu, že se místní obyvatelé
začali na Krejčíře dívat jako na nepřítele číslo jedna.179 Krejčířovu obrazu u veřejnosti
příliš nepomohlo ani tvrzení detektiva Paula O'Sullivana, který přišel s tím, že Krejčíř
měl údajně čtyři roky nazpět zaplatit nájemného vraha, který měl popravit Krejčířova
konkurenta v Praze. O'Sullivan neuvedl kdo měl být tehdy zavražděn. Prozradil jen, že
akce byla tehdy neúspěšná a Krejčíř proto zuřil.180
Jihoafrický Al Capone, jak začal být Krejčíř občas neformálně označován, měl
zanedlouho další starosti - JAR mu totiž nejen v návaznosti na výbuch, ale také na starší
daňové úniky zabavila majetek. Konkrétně se jednalo o obstavení dvou jeho velkých vil
(v celkové hodnotě asi 34 milionů) a několika luxusních automobilů. Zabavený majetek
měl být prodán v dražbách. Peníze z prodeje by pak posloužily k pokrytí dlužných
částek.181 O necelý týden později si pak policisté přišli i pro samotného Krejčíře.
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Obviněn byl z únosu a pokusu o vraždu.182 Advokáti ovšem svého movitého klienta z
vazby poměrně rychle dostali. Najali totiž lékaře, který Krejčíře vyšetřil a konstatoval,
že je kontroverzní podnikatel v ohrožení života. Údajně mu mělo hrozit selhání orgánů,
což lékař poznal „z rozboru Krejčířovy krve, kontroverzní výslechové metody mu navíc
údajně způsobily vážná poškození svalů. Podnikateli podle lékaře hrozí akutní selhání
ledvin a infarkt.“183 Soud nakonec žádosti vyhověl a Krejčíř tak byl kvůli špatnému
zdravotnímu stavu převezen z vězení do nemocnice. Čeští policisté i novináři začali
okamžitě spekulovat o tom, jestli se z nemocnice Krejčíř pokusí utéct, protože i v Česku
se pokusil dostat z vazby skrze falešnou lékařskou zprávu, že je psychicky nemocný.184
Soukromý vyšetřovatel O'Sullivan se pak v prosinci nechal slyšet, že Krejčířovi i z
důvodu nedávného obstavení majetku začínají docházet peníze, což se projevuje i tím,
že původně podplacení policisté a politici přestávají českého podnikatele krýt. Podle
O'Sullivanových slov by proto měl být do jednoho roku ve vězení.185
Krejčířovy vyhlídky se nezačaly lepšit ani s příchodem nového roku. V polovině
ledna se totiž nejenže potvrdilo, že soud kontroverzního podnikatele z vazby na kauci
nepustí, ale ještě se prohloubila už tak závažná obvinění, která proti němu byla
vznesena. Policie přišla s tím, že člověk, za jehož únos a pokus o vraždu byl Krejčíř
zadržen, měl být bratr „údajného Krejčířova drogového kurýra, který měl do Austrálie
dopravit pervitin v hodnotě 24 milionů randů (48 milionů Kč). Kurýr i s drogami však
zmizel a podnikatel ho prý chtěl přes jeho bratra vypátrat.“186 Nově vyšetřovatelé přišli
také s informací, že Krejčíř měl vydat příkaz k zavraždění nejméně deseti policistů,
kteří se zajímali o jeho nelegální aktivity. Seznam jmen měli mít ve svých mobilních
telefonech a tabletech čtyři nájemní vrazi. Nebylo překvapením, že mezi deseti jmény
nechybělo ani jméno soukromého detektiva Paula O'Sullivana.
Kromě této lednové zprávy byl ovšem rok 2014 na nové informace ohledně
Krejčířovy kauzy skoupý. První březnový den proběhla médii zpráva, že jihoafrická
policie už zadržela i Kateřinu Krejčířovou, a to kvůli nálezu kradeného automobilu na
pozemku jejího manžela. Chystat se údajně mělo i zatčení staršího Krejčířova syna.187
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Během podzimu se pro změnu zhoršila Krejčířova situace v České republice. 15. září
totiž MF DNES přinesla svědectví Miloše Potišky. To byla Krejčířova bývalá pravá
ruka, která se rozhodla z JAR od kontroverzního podnikatele uprchnout ve chvíli, kdy
se na žádost Krejčíře sama měla začít podílet na vraždách. V Česku pak Potiška
kontaktoval novináře Jaroslava Kmentu, kterému prozradil vše okolo svého bývalého
šéfa proto, aby jej už Krejčířovi lidi neměli důvod zabíjet kvůli strachu z vyzrazení
informací. Médii tak proběhlo naprosto vše - od potvrzení vražedných plánů, přes
informace ohledně Krejčířova černého byznysu, obchodů s drogami a diamanty a
dalších podvodech. Uvedl také například to, že Radovan Krejčíř občasně užíval kokain
nebo že pro svého šéfa musel v jihoafrických buších do zásob kopat díry na případná
těla zavražděných.188
Necelý rok po návratu Miloše Potišky zpět do Čech začínal nad návratem do své
rodné země uvažovat i samotný Krejčíř. Nebylo to ovšem z důvodu, že by se mu začalo
po jeho bývalém kamarádovi stýskat. Pravá příčina byla prostá. V jihoafrické Pretorii už
byl tou dobou rok a půl ve vazbě a stále se proti němu hromadila další a další obvinění z
různých činů, které v JAR za několik let napáchal, a na které postupně detektivové
přicházeli. Reálně tak Krejčířovi začalo hrozit doživotí. Kontroverzní podnikatel si pak
moc dobře spočítal, že výhodnější by pro něho bylo vrátit se do České republiky. Doma
byl sice odsouzen na deset a půl roku za daňové úniky (a další případy, včetně obvinění
z přípravy vraždy celníka, se ještě projednávaly), ale to byla stále lepší varianta, než
doživotní trest. České věznice jsou navíc směrem k vězňům přívětivější a bezpečnější.
V JAR tak nastala paradoxní situace - Radovan Krejčíř měl podanou žádost o udělení
politického azylu a zároveň začal lobbovat za to, aby byl vydán zpět do Čech.
Tuzemská média tou dobou v souvislosti s tím spekulovala o tom, „že pro českou policii
už by nakonec bylo výhodnější nechat Krejčíře Jihoafričanům, protože jeho návrat, byť
do české vazby, by obrátil zdejší podsvětí naruby a mnozí svědci, kteří už se dnes nebojí
mluvit, by znovu dostali strach.“189
Připravovaný jihoafrický proces proti Radovanu Krejčířovi byl opravdu
gigantický. Český miliardář už byl v srpnu 2015 podezřelý z 20 vražd, spousty podvodů
a podplácení velkého množství úředníků a policistů. V JAR proto probíhaly rozsáhlé
čistky uvnitř samotné policie. Podle Solomona Megkaleho, jednoho z členů vrchního
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vedení tamní policie mělo jít „o nejrozsáhlejší kriminální případ v moderní historii
země,“190 protože Krejčíř měl být zapleten do více než stovky trestných činů. Sám
podezřelý se hájil tím, že postup jihoafrické policie je dopředu zmanipulovaný. Na jeho
připomínky však jihoafrická justice nebrala ohledy a 25. srpna ho poprvé odsoudila jako
vinného. Usvědčen byl z pokusu o vraždu Bhekiho Lukhelea, kterého Krejčíř společně
se svými lidmi unesl a mučil jej z důvodu nalezení Bhekiho bratra Nkosiho, který
kontroverznímu podnikateli ukradl pervitin v hodnotě téměř 44 milionů korun. Krejčíř
po vyřčení rozsudku stihl českým médiím říci, že „lež a nenávist zvítězila nad pravdou a
láskou.“191 Jihoafrický soud jej tak sice odsoudil, ale zatím nestanovil výši trestu. O té
se mělo rozhodnout později společně s dalšími případy. Novinář Jaroslav Kmenta o
několik dní později připomněl, že to pravděpodobně bude doživotí, protože „v
Jihoafrické republice soudy nedávají souhrnné tresty - odsouzený si musí postupně
odsedět každý trest, který dostal.“192
MF DNES přinesla 19. září svým čtenářům exkluzivní rozhovor s jihoafrickým
vyšetřovatelem Paulem O'Sullivanem, který kvůli vyšetřování kauzy přiletěl na několik
dní do České republiky. Detektiv stejně jako Kmenta odhadl, že součet Krejčířových
trestů pravděpodobně zajistí to, že český uprchlík brány jihoafrického vězení už nikdy
neopustí. Tedy alespoň ne legální cestou. Uvedl totiž také to, že si myslí, že Krejčíř se
pokusí z vězení utéct: „Jeho mozek jede na plné obrátky nepřetržitě. I teď ve chvíli, kdy
tu sedíme, tak on vymýšlí útěk.“193 V tu chvíli ještě asi ani sám O'Sullivan netušil, jak
přesné jeho proroctví bylo. Jen o pouhých deset dní později totiž všemi médii proběhla
informace o tom, že jihoafrická policie překazila plánovaný Krejčířův útěk. Matka
Radovana Krejčíře údajně nabízela až 53 milionů korun lidem, kteří by pomohli jejímu
synovi z vězení utéci - a tito lidé se skutečně našli. Mělo se jednat o různé podplacené
hlídače, spoluvězně, řidiče aut a pilota helikoptéry, která by Krejčíře dostala ze země.
Informace se ale provalila a tak policisté udělali ve vězení razii. Během ní v cele
Radovana Krejčíře nalezli „pistoli a několik nábojů, nůž, taser, pepřový sprej, deset
mobilních telefonů, paměťovou kartu, šroubovák a zápisník se jmény svědků a
vyšetřovatelů jeho jihoafrické kauzy.“194 Původně avizovanou částku 53 milionů pak v
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dalších dnech jihoafrická policie navýšila na 434 milionů korun. Zároveň zpřesnila to,
že podplacení vězeňští strážní měli být celkem tři a že Krejčířovi v útěku ze země mělo
pomoci i připravené letadlo.195 O útěk se podle všeho měl Krejčíř pokusit ještě jednou
na začátku listopadu. MF DNES totiž přinesla krátkou zprávu o tom, že jihoafrická
policie zadržela ženu, která z banky několikrát po sobě vyzvedla podezřele vysoký
peněžní obnos. Následné vyšetřování pak mělo odhalit, že velké množství peněz ženě na
účet z České republiky poslala Krejčířova matka Naděžda.196
Postupné rozplétání případu pokračovalo i České republice. Na konci listopadu
uznal Městský soud v Praze Krejčíře vinným v kauze tunelování Čepra a přípravy
vraždy celníka. Celkově tak byl uprchlý podnikatel odsouzen k 15 rokům za českými
mřížemi.197 Trest ovšem podle očekávání nenabyl platnosti, protože armáda českých
právníků zastupujících Krejčíře podala ještě do konce roku ústavní stížnost.198
Poslední únorový týden roku 2016 přišlo v JAR dlouho očekávané vyměření
trestu za únos a pokus o vraždu. Státní zástupce původně požadoval 28 let, ale soudce
nakonec překvapil - byl ještě přísnější. Radovan Krejčíř si tak vyslechl rozsudek, že
minimálně dalších 35 let stráví za mřížemi nejvíce střeženého jihoafrického vězení.
Předseda senátu Colin Lamont byl nevídaným způsobem tvrdý. Krejčířovi totiž
nedovolil ani sundání pout během procesu. V oficiálním odůvodnění po skončení
soudního líčení se Lamont nechal slyšet, že k takto přísnému trestu sáhl proto, aby
spravedlnost nebyla nikomu pro smích: „Musel jsem si znovu připomenout, že účelem
trestu je, aby opravdu bolel,“199 řekl vážně Lamont. Neoficiálním důvodem udělení ještě
tvrdšího trestu, než žádal státní zástupce, ale mohl být fakt, že právě Lamonta měl
Krejčíř chtít nechat zlikvidovat. I o tomto vražedném plánu se ale jihoafrická policie
dozvěděla včas.
Pětatřicetiletý trest byl ale z důvodu sčítání trestů pouze začátkem a velké
množství případů, které dodnes nebyly ukončeny, tak ještě mohou plánovaný Krejčířův
pobyt za jihoafrickými mřížemi výrazně prodloužit. Například na začátku května vyšly
najevo další důkazy, které měly poukazovat na to, že Krejčíř chtěl společně s dalšími
čtyřmi lidmi unést důlního magnáta a miliardáře Patrice Motsepeho.200 Výčet
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protizákonných činů, ze kterých je Krejčíř podezřelý, se tak i nadále rozrůstal. Poslední
zprávou týkající se Radovana Krejčíře během námi sledovaného období přinesla MF
DNES 4. listopadu. Jednalo se pouze o krátkou informaci o tom, že „Radovan Krejčíř
zahájil hladovku na protest proti podmínkám v jihoafrickém vězení s maximální
ostrahou, kam byl nedávno převezen kvůli údajným plánům na další pokus o útěk.“201

3.2.2 Česká televize (Události)
Česká televize se ve své zpravodajské relaci Události nevěnovala v prvních
letech Radovanu Krejčířovi v takové míře, jako MF DNES. Důvodem je zřejmě
omezený časový rozsah televizní zpravodajské relace, která se podle Martina Lokšíka
„v českých televizních stanicích pohybuje od 15 do 25 minut, průměrná frekvence
příspěvků v jednom vydání kolísá mezi 10 až 18.“202 To je nepoměrně menší množství
zpráv a méně prostoru, než kterým disponuje tištěný deník s několika stránkami velkého
formátu. Radovan Krejčíř navíc tou dobou ještě nebyl příliš známý a veřejnost tak do
roku 2004 neměla ponětí o rozsahu nezákonné činnosti, ze které byl těšínský podnikatel
později podezírán a za kterou byl následně i stíhán.
Do konce zmíněného roku 2004 tak Krejčíř jakožto hlavní aktér editory Událostí
zaujal jen ve čtyřech případech. 3. října roku 2002 Česká televize přinesla zprávu o tom,
že byl moravský podnikatel zatčen, a to kvůli podezření ze spáchání několika celních a
daňových podvodů za více než půl miliardy korun. Moderátorka Marcela Augustová ve
studiu doplnila, že se mělo jednat „o firmu M5 a dovoz nafty a benzínu.“203 S údajným
půlmiliardovým únikem souvisela i reportáž z 2. června 2004. Tou dobou totiž právníci
Radovana Krejčíře u soudu uspěli se stížností, že jejich klient byl tři měsíce neprávem
vazebně zadržován. Česká televize tak přinesla zprávu o tom, že Krejčíř jako
kompenzaci vysoudil od státu 200 tisíc korun.204 Pravidelné hlubší mediální pozornosti
ze strany ČT se český miliardář dočkal až během „slavného“ červnového útěku
policistům ze své vily v roce 2005. Jen během prvního týdne mu bylo v rámci Událostí
věnováno 12 reportáží.
Hned 18. června proběhl televizí příspěvek informující o útěku Radovana
Krejčíře policii z vlastní vily. Tou dobou nebyly známy nejenom podrobnosti útěku, ale
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ani důvod policejní razie. Redaktorka Silvie Bínová tak ještě nehovořila o tom, že
Krejčíř měl být zadržený především kvůli chystané akci „Velké Čepro,“ jejíž součástí
mělo být i zavraždění celníka. Připomněla pouze, že Krejčíř je podezřelý z
půlmiliardových úniků v kauze M5.205 O den později už ČT informace zčásti zpřesnila
uvedením toho, že policie zasáhla „kvůli jeho aktivitám směrem ke společnosti
Čepro.“206 Zmínila i probíhající vyšetřování související s přípravou vraždy celníka, ale
ve spojitosti s tímto obviněním nebyl jmenován přímo Radovan Krejčíř. Zprávu o tom,
že z přípravy vraždy je podezřelý přímo těšínský podnikatel tak přinesl až moderátor
Bohumil Klepetko v pondělí 20. června. V následující reportáži se pak objevila také
první verze toho, jak měl Krejčíř policistům utéct: „Krejčíř seděl v poutech v pokoji,
potřeboval ale na toaletu, a tak mu policista pouta sundal. Krejčíř pak vyskočil oknem
ven, z místa odjel autem.“207 I následující den Česká televize odvysílala nové informace
o celém případu. V reportáži zaznělo třeba to, že byl na Krejčíře vydán evropský
zatykač nebo že tři miliardy švýcarských franků zajištěné policií měly být podle všeho
pravé.208 Teprve až pozdější vyšetřování odhalilo, že bankovky byly falešné.
Ve středečním příspěvku bylo kromě informace o postavení deseti zasahujících
policistů mimo službu uvedeno také to, že „policie už poněkolikáté změnila verzi útěku
podnikatele ze své vily. Původně tvrdila, že vylezl okénkem na toaletě. Pak řekli, že
utekl oknem druhé místnosti a podle třetí verze odešel dveřmi, které nehlídala.“209
Neúspěšný zásah proto měla i dále prošetřovat Inspekce ministra vnitra. Ještě týž den
později večer Česká televize s odvoláním na Lidové noviny a další média uvedla, „že
Krejčíř patrně vůbec neměl ve vile pouta. Mohl se volně pohybovat, telefonovat, mluvit
se svou ochrankou. Odešel dveřmi. Autem ho odvezl člen ochranky a policie útěk
zjistila až deset minut poté.“210 Ministr vnitra František Bublan v živém rozhovoru
navíc podotknul, že si nemyslí, že by útěk byl způsobený podplacením některých
policistů. Důvodem podle něho spíše byla jejich nedbalost. Ve čtvrtek 23. června
proběhla Událostmi zpráva o tom, že ministerstvo spravedlnosti poslalo Interpolu po
šesti dnech od Krejčířova útěku mezinárodní zatykač. Mluvčí ministerstva spravedlnosti
Petr Dimun vysvětlil téměř týdenní prodlevu tím, že „mezinárodní zatykač si od
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takzvaného eurozatykače vyžaduje mnohem více formalit.“211 O den později redaktor
Jiří Hynek uvedl, že policisté v Krejčířově vile nalezly mj. pasy Seychelských ostrovů. I
přesto se ale o Seychelách jakožto možném místu podnikatelova útěku nemluvilo.
Policie údajně spekulovala o německém Frankfurtu nad Mohanem, protože odtud se
dalo nejlépe dostat kamkoliv do světa.212
Sobota 25. června byla prvním dnem od Krejčířova útěku, kdy se jeho jméno ve
zpravodajské relaci Události vůbec neobjevilo. Pozornost médií sice z části ochabla,
nicméně ta policejní zůstávala - 29. června byl za účelem nalezení Krejčíře zřízen
speciální tým, který byl složen „z nejlepších odborníků jednotlivých policejních
útvarů.“213 O několik dní později se navíc muži zákona začali zajímat i o Kateřinu
Krejčířovou, která byla podezřelá z toho, že prostřednictvím nákupu a následné
rekonstrukce vily v Černošicích pomáhala svému muži prát špinavé peníze.214
Krejčířová se 26. srpna nedostavila k výslechu. Údajným důvodem měla být její
dovolená v zahraničí.215
Na začátku druhé poloviny července policisté po uprchlém podnikateli stále
neúspěšně pátrali. Jiří Hynek ve své reportáži z 18. července sice připomněl, že
Krejčířovi mají seychelské pasy, takže by teoreticky mohli chtít zamířit tam, ale zároveň
uvedl, že podle policie je nejpravděpodobnější varianta Krejčířova cíle Slovensko, a
dále některá ze zemí bývalé Jugoslávie.216 Zhruba pět týdnů po neúspěšném policejním
zásahu navrhla Inspekce ministra vnitra na základě svého šetření obvinění velitele razie
Jana Špitálského, a to za nedbalostní maření úkolu veřejného činitele.217 Necelý měsíc
na to začal být Špitálský skutečně trestně stíhán.218
Zatímco nikdo nevěděl, kde se Radovan Krejčíř nacházel, jeho právníci jej
zastupovali v konfliktech, které souvisely s jinými jeho případy. Kontroverzní
podnikatel tak například 29. srpna uspěl i bez své účasti ve věci, kde byl původně
obžalován z podvodu. „Případ se týkal převodu pozemků, za které měl podnikatel
zaplatit tři miliony. Firma, která na něj pozemky převedla, ale peníze nedostala,“219
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upřesnila důvod sporu moderátorka Světlana Zárubová. Poslední srpnový den média
referovala o úspěšném úlovku policie, které se podařilo zajistit kamion plný majetku
rodiny Krejčířů. Hodnota věcí, mezi kterými byl například luxusní nábytek, elektronika
či motocykly, měla být údajně v řádu několika milionů korun.220 Jen o den později
navíc finanční policie provedla další úspěšnou razii na Krejčířův majetek, který jeho
blíže nespecifikovaní spolupracovníci ukrývali ve skladech ve Všenorech a
Mokropsech. Celkově bylo ve skladech objeveno na čtyři kamiony věcí za několik
dalších milionů korun.221 O týden později už bylo známo, že všechen majetek měl být
převezen na Seychelské ostrovy. Žádná informace o tom, že by se na ostrovech v
Indickém moři mohl nacházet i samotný Krejčíř, se ovšem v reportáži Jiřího Hynka
neobjevila.222 Tuto zprávu tak jako první přinesla 9. září moderátorka Veronika
Sedláčková. Ta kromě sdělení, že se na Seychelských ostrovech nachází celá Krejčířova
rodina, která disponuje pasy tamní země, upozornila, že Krejčířovo vydání by mohlo
být velice komplikované: „Protože [Česko] se Seychely nepodepsalo smlouvu o
vydávání stíhaných, šance jsou mizivé. Ministerstvo spravedlnosti proto o uzavření této
smlouvy uvažuje.“223
Prakticky okamžitě byli na Seychely vysláni dva příslušníci české policie, kteří
dostali za úkol zjistit, jakým způsobem by Krejčíř mohl být vydán zpět do České
republiky. Zároveň také měli promluvit s Kateřinou Krejčířovou o tom, jestli dorazí na
výslech k soudu.224 Vše ale nasvědčovalo tomu, že manželé Krejčířovi zapouští na
exotických ostrovech kořeny, protože na místě začali prakticky okamžitě podnikat.
Založili firmu DKR Limited, která se chtěla orientovat na „půjčování peněz
jednotlivcům i soukromým společnostem. Může dále i provozovat supermarkety nebo
se zabývat nákupem a prodejem zboží.“225 Kontroverzní miliardář v polovině září
prolomil do té doby trvající mediální mlčenlivost a mj. také popsal průběh policejního
vyšetřování v jeho vile předtím, než z domu a následně i z republiky zmizel. Krejčíř
podle Jiřího Hynka tvrdil, „že pouta na rukou měl pouze deset minut. Policie mu podle
něho za celou dobu pobytu v té vile nesdělila obvinění a nechala ho volně po tom domě
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se pohybovat. [Takže] on asi po osmi hodinách té domovní prohlídky volně odešel.“226
Rodák z Českého Těšína také řekl, že bude s policií při vyšetřování spolupracovat - do
Česka se ale údajně vrátit nehodlal, a proto orgánům činným v trestním řízení nabídl, že
bude vypovídat přes internet či videotelefon. Tuto nabídku ovšem hned druhý den
ministerstvo spravedlnosti smetlo ze stolu. Podle něho by byly možné jen dvě varianty buď „vydání Radovana Krejčíře zpět do České republiky nebo převzetí celého případu
seychelskou justicí.“227
Zhruba ve stejné době začalo vycházet najevo to, že český uprchlík využil pro
svůj útěk pas vystavený na jméno Tomiga, ve kterém jen někdo vyměnil fotografii.
Objevily se také první náznaky cesty, kterou Krejčíř během svého přesunu absolvoval.
Jiří Hynek prozradil, že na Seychely se kontroverzní miliardář dostal přes Istanbul a
Dubaj.228 Nedlouho na to se začaly množit spekulace o tom, že „uprchlý podnikatel
Radovan Krejčíř není na devětadevadesát procent občanem České republiky.“229
Důvodem mělo být jeho přijetí seychelského občanství v roce 1996 - v ten moment měl
českého občanství automaticky pozbýt. Právě akceptování nového občanství možná
bylo hlavním důvodem toho, že se nakonec Seychely rozhodly Radovana Krejčíře zpět
do České republiky nevydat.230
Ani zamítavé stanovisko seychelských úřadů ovšem neodradilo českou policii od
rozplétání různých kauz, ve kterých Radovan Krejčíř figuroval. 4. října přinesla Česká
televize zprávu o tom, že kontroverzní miliardář byl obviněn z omezování osobní
svobody a vydírání. Vyšetřovatelé totiž zjistili, že „v roce 2002 nechal násilím unést
podnikatele Jakuba Konečného a donutil ho podepsat bianko dokumenty. Na jejich
základě měl Krejčíř na sebe převést nemovitosti v Dobřichovicích a Černošicích zhruba
za třicet pět miliónů korun.“231 Za tento přečin mohl být poslán za mříže až na dvanáct
roků. Jen o osm dní později Krejčířovi přitížila obžaloba z nezaplacení cla a daní za
několik luxusních vozů dovezených ze zahraničí - za tuto skutečnost mu hrozilo osm let
vězení232 - a 16. října zase policie přišla s formálním nařčením z padělání peněz a
zločinného spolčení při snaze ovládnout státní podnik Čepro.233 Zřejmě největší poprask
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ale vyvolalo obvinění, které přišlo z druhé strany, od samotného Radovana Krejčíře.
Ten ve čtvrtek 20. října oznámil, že „v roce 2002 poskytl sociálním demokratům
šedesátimilionovou půjčku. Za to měl podle svých slov dostat určité protislužby.
Například získat do svého vlivu státní podnik Čepro.“234 Vše měl ze strany ČSSD
zaštiťovat tehdejší místopředseda Stanislav Gross. Ten podle uprchlého podnikatele
podepsal směnku na půjčku 60 milionů korun od Jakuba Konečného, který následně
podepsal směnku stvrzující půjčku stejné částky od Radovana Krejčíře. Gross i celá
ČSSD toto nařčení okamžitě popřela s tím, že se ze strany Krejčíře jedná o pouhou
snahu o pomstu. Krejčíř ovšem oznámil, že vše v listopadu doloží uveřejněním obou
inkriminovaných směnek.
Jedním z hlavních témat prvního měsíce roku 2006 bylo zastřelení podnikatele
Františka Mrázka. Pár dní po jeho smrti se vynořily spekulace, že za vraždou by mohli
stát Krejčíř s podnikatelem Tomášem Pitrem. Mrázek totiž jen několik dní před svou
smrtí v rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že má informace, že se ho zmíněná dvojice
pokusí unést, aby docílila ovládnutí ústeckého podniku Setuza.235 Důkazy ovšem
vyšetřovatelům chyběly. Policisté ale ve stejnou dobu pokročili alespoň v případu únosu
Jakuba Konečného z roku 2002. Vypátrali totiž údajného únosce, kterého si Krejčíř na
tuto práci najal. Podle moderátorky Jolany Voldánové jím měl být jistý kosovský
Albánec žijící v okolí Českého Těšína.236 Špatnou zprávou bylo pro uprchlého
podnikatele i nové obvinění z padělání podpisů na směnkách - údajně se jednalo o
zfalšované podpisy již zmíněného Jakuba Konečného, kterého měli Krejčířovi lidé unést
ještě podruhé v roce 2005. Usvědčující mělo být zejména to, že směnky byly vystaveny
na datum 16. března 2005, avšak Konečný byl od 1. března téhož roku nezvěstný.237
Otázka rozporuplných směnek zaměstnávala policii i nadále. 2. března se
vyšetřovatelům podařilo zjistit, že Radovan Krejčíř chtěl pravděpodobně nechat padělat
směnku dokazující šedesátimilionovou půjčku ČSSD. Objevili totiž „fax, na který
chodily zprávy ze Seychel. (...) Podle znalce, který přístroj zkoumal, tam byl i návod jak
má směnka vypadat.“238
U soudů mezitím pokračovalo rozsuzování sporů, jejichž měl být český uprchlík
strůjcem či součástí. Potvrzena byla například jeho nevina v případu odkupu pozemků v
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Letech u Prahy v hodnotě tří milionů korun, za které Krejčíř údajně nezaplatil, a o které
soudy rozhodly (zejména kvůli nedostatku důkazů) se stejným výsledkem již v srpnu
předchozího roku.239 Naopak neúspěchem pro kontroverzního podnikatele skončila pře
mezi jeho firmou Tukový průmysl a státním podnikem Čepro, ve které se Krejčíř soudil
o tři miliardy korun na celních dluzích za ropná paliva dovezená ze Slovenska.240 Soudy
sice původně Čepru uložily povinnost vysokou částku zaplatit, ale v květnu roku 2006
nakonec obvinění ze strany Tukového průmyslu smetly ze stolu. Důvodem bylo
odhalení podvodu, vinou kterého nemělo Čepro o soudním sporu tušení a nemohlo se
tak žádným způsobem bránit.
V listopadu českou mediální scénou otřásla zpráva o tom, že byla zadržena
skupina osmi lidí, v jejímž čele údajně stál Jaroslav Starka, známý majitel fotbalového
klubu Marila Příbram, a jeho blízký spolupracovník Vlastimil Spěvák. Ti měli v roce
2002 zosnovat únos Lamberta Krejčíře, otce uprchlého Radovana. Krejčíř starší během
únosu pravděpodobně dostal infarkt a zemřel. Jeho tělo se ale nikdy nenašlo. Únosem
podle mluvčí Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Blanky Kosinové chtěla
dvojice Starka - Spěvák řešit dluhy, které měla vůči Radovanu Krejčířovi.241 O dva dny
později byl na Slovensku zatčený i Assaf Tarek Bechara, který měl mít na únosu také
podíl.242 Jeho dopadení a obvinění mohlo paradoxně velmi pomoci samotnému
Radovanu Krejčířovi v jiných kauzách. Libanonský podnikatel byl totiž hlavním
svědkem v mnoha případech vedených proti uprchlému miliardáři. „Po zadržení ale jeho
důvěryhodnost klesla podle některých právníků až na nulu a soud může jeho svědectví
úplně odmítnout,“243 vysvětlila 20. listopadu možné komplikace moderátorka Marcela
Augustová.
Se startem roku 2007 začal mít Krejčíř první problémy také se seychelskými
zákony. V polovině ledna byl tamní policií krátce zadržen kvůli nedovolenému
ozbrojování.244 Byl sice okamžitě po výslechu propuštěn, ale tento incident naznačoval,
že seychelské úřady možná pomalu ztrácí s kontroverzním podnikatelem trpělivost.
Tato spekulace byla ještě přiživena o měsíc později, kdy se Česku podařilo podepsat „se
Seychelskými ostrovy návrh smlouvy, ve které se země zavazují, že si budou vzájemně
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vydávat odsouzené a hledané.“245 Radovan Krejčíř tuto skutečnost pro ČT okomentoval
slovy, že jeho se zmíněná smlouva rozhodně týkat nebude. Možná totiž už tou dobou
měl v hlavě plán svého přesunu do jiné země. K němu se odhodlal ve druhé polovině
dubna. Cílovou destinací měla být Jihoafrická republika. Při příletu na johannesburské
letiště ovšem Krejčíře zatknul Interpol, který jej okamžitě převezl do vazební
věznice.246 V ní měl český miliardář zůstat devět dní, tedy do středy 2. května. Reportér
Michal Kubal nicméně v živém vstupu uvedl, že jednání s JAR o případném vydání
Krejčíře do Čech bude běh na dlouhou trať, a proto se nedá očekávat, že by případ byl
na začátku května uzavřený.247 Jeho slova upozorňující na možné průtahy potvrdila
hned druhý den moderátorka Iveta Toušlová. Ta úvodní zprávu večerní relace uvedla
slovy, že „návrat Radovana Krejčíře z Jihoafrické republiky do Česka se komplikuje.
Tamní vláda totiž pozastavila vydávání cizinců, a to kvůli manželské dvojici ze
Spojených států, kteří proti tomu bojují.“248 V následné reportáži bylo také prozrazeno,
že tamní soudy by měly brzy rozhodnout o tom, zdali bude Krejčíř na kauci propuštěn,
nebo mu bude prodloužena předběžná vazba. Tento verdikt byl ale několikrát posunutý.
Zatímco všichni čekali na rozhodnutí soudu, český uprchlík ve vazbě stihl v JAR
podat žádost na udělení politického azylu.249 Odůvodňoval jej tím, že proces, který je
proti němu v České republice vedený, je uměle vykonstruován politiky. Právě čeští
politici si nedlouho na to uřízli velkou ostudu - Radovan Krejčíř jim opět prchnul před
nosem. 5. června byl v JAR nečekaně propuštěn na svobodu. „Podle tamějšího soudu
totiž uplynula lhůta čtyřiceti dnů, do níž měla česká strana dodat dokumenty k žádosti o
vydání, ale nestalo se tak.“250 Problém byl v tom, že jihoafrické soudy do zmíněné lhůty
započítávaly i soboty a neděle. S nimi ale nekalkulovalo české ministerstvo
spravedlnosti, které tak žilo v domnění, že má stále ještě několik dní čas. Radovan
Krejčíř si ovšem svobody užíval jen zhruba týden. Česká republika za několik dní
napravila své pochybení a vydávací žádost jihoafrickým úřadům zaslala.251 Dva dny na
to už moderátorka Jolana Voldánová informovala o tom, že „podnikatele Radovana
Krejčíře znovu zatkla policie v Jihoafrické republice, a to přímo v kanceláři jeho
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právních zástupců v Johannesburgu,“252 která byla jen několik metrů od policejní
stanice. Celý proces byl tedy opět na začátku - jihoafrická judikatura měla rozhodnout o
tom, zda bude Krejčíř do České republiky vydán, či nikoliv. Kontroverzní miliardář
chtěl své šance na nevydání podpořit například tím, že v JAR koupil firmu, dům a nové
auto. Tím podle reportéra Dalibora Bártka chtěl „přesvědčit jihoafrické úřady o svém
zájmu natrvalo se usadit i s rodinou v zemi.“253
Rozhodnutí o případném vydání se několikrát odročilo a ani na konci roku ještě
nebyl výsledek známý. Pozitivní ale pro Krejčíře bylo, že soud přijal jeho třímilionovou
kauci, díky které se 6. července dostal na svobodu.254 Soudní průtahy proto českému
uprchlíkovi příliš nevadily, protože měl možnost v JAR žít poměrně normální život jediným omezením kauce byla nutnost hlásit se jednou týdně na policejní stanici pro
vyloučení Krejčířova útěku ze země. Teprve až po půl roce se svět dozvěděl finální
verdikt jihoafrického soudu: Krejčíř k trestnímu stíhání v České republice vydán
nebude. Johannesburský soud v odůvodnění mj. uvedl, že některé trestné činy
napáchané v Česku nejsou podle jihoafrických zákonů postižitelné, protože ty je vůbec
neznají. Motivem k osvobození těšínského rodáka také mělo být to, že celé „trestní
stíhání je politicky motivováno,“255 takže soud dal Krejčířovi zapravdu v tom, že kauzu
vytvořily české politické špičky. V odůvodnění byl dokonce jmenovitě zmíněn
Stanislav Gross.
České soudy se sice vydání uprchlého Radovana Krejčíře nedočkaly, ale mohly
jej alespoň stíhat a soudit jako uprchlého.256 V průběhu roku 2008 se tak pohnuly
některé do té doby pozastavené kauzy. Ostravský krajský soud začal během května řešit
případ dvacetimilionového úvěru u banky IPB z roku 1995, který Krejčíř nesplatil, a
částku tak musela uhradit firma, která za půjčku ručila.257 V září byl pak český miliardář
odsouzen za únos podnikatele Jakuba Konečného z roku 2002, během kterého
poškozeného mj. obral o jeho dvě vily v Dobřichovicích a Černošicích. Za tento přečin
si měl Krejčíř odsedět ve vězení sedm let.258 Po verdiktu se údajně také měly zvýšit
šance na Krejčířovo vydání z JAR zpět do České republiky. Moderátorka Jolana
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Voldánová to odůvodňovala tím, že „úřady v jižní Africe, kde se Krejčíř usadil, ho totiž
mohou za násilný trestný čin vydat spíš než za zločiny ekonomické povahy.“259
Kateřina Krejčířová naopak byla v červenci pro nedostatek důkazů zproštěna své
obžaloby z podílnictví na praní špinavých peněz svého manžela.260
Zkraje roku 2009 byl tuzemský podnikatel odsouzen na šest a půl roku vězení za
podvod. Moderátorka Iveta Toušlová vysvětlila, že „podle obžaloby způsobil téměř
pětasedmdesátimilionovou škodu společnosti Frymis, od níž si půjčil akcie a potom už
je nevrátil.“261 Tento trest mu byl o rok a půl později snížen o šest měsíců - tedy na šest
let vězení.262 O kauze tunelování firmy Corado Holding z konce 90. let, kdy měl Krejčíř
ze společnosti vyvést 272 milionů korun do zahraničí, rozhodly soudy na začátku září
2010. Verdikt byl směrem k obžalobě zamítavý - český miliardář podle jejich mínění
peníze vyvedl legálně a bez zneužití informací v obchodním styku.263
Třetí říjnový den média přinesla zprávu o nalezení těla Uweho Gembally v
Jihoafrické republice. V Událostech mj. zaznělo, že německý podnikatel s luxusními
automobily, který byl od února nezvěstný, „byl spojovaný s uprchlým Radovanem
Krejčířem. Ten je také podle německého magazínu Stern mezi podezřelými.“264 Hned
následující den pak moderátor Bohumil Klepetko v krátké zprávě prozradil další detaily.
Tělo Uweho Gembally prý bylo nalezeno nedaleko Pretorie, mělo svázané ruce a
prostřelenou hlavu. Německý podnikatel se také měl podle všeho podílet na praní peněz
v rámci velké mezinárodní kriminální sítě.265
I se začátkem roku 2011 se v České republice pomalu rozplétaly některé
Krejčířovy kauzy. Jen dva dny po Novém roce byl uprchlý miliardář odsouzen na osm
let vězení za tunelování společnosti Technology leasing. Díky nesplaceným úvěrům od
České spořitelny si měl nezákonně přijít na zhruba 108 milionů korun.266 Naopak
neobjasněný zůstal případ záhadného zmizení Krejčířova otce Lamberta z roku 2003.
Policie jej proto během března po téměř osmi letech pro nedostatek důkazů odložila.267
Oddechl si zejména Starka se Spěvákem, kteří byli dlouhou dobu hlavními podezřelými.
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Radovan Krejčíř možná tyto verdikty českých soudů příliš neprožíval - v JAR totiž tou
dobou začal být podezřelý z pojistného podvodu a vraždy hlavy tamního podsvětí.268
Jen o tři dny později už se do světa dostaly podrobnosti o údajném podvodu na jednu z
jihoafrických pojišťoven. Od ní měl Krejčíř získat, údajně na základě zfalšovaných
lékařských zpráv potvrzujících onemocnění rakovinou, zhruba 11 milionů korun.269 Z
vazby se ovšem poměrně záhy dostal díky složení kauce.
Těšínský podnikatel si po zhruba půlročním klidu vysloužil další pozornost
České televize v průběhu září a října. Nejdříve médii proběhla zpráva o úmrtí právníka
Iana Jordaana, přičemž Krejčíř měl být jedním z podezřelých.270 Přibližně měsíc na to
měli na českého uprchlíka ukázat jihoafričtí strážci zákona znovu - tentokrát v
souvislosti s vyšetřováním a hledáním vraha Uweho Gembally. Krejčířův motiv byl
podle policie zřejmý: „Důvodem prý bylo to, že pro něj [Gemballa] odmítl pašovat
peníze.“271 K dobrému jménu u jihoafrické veřejnosti Krejčířovi příliš nepomohl ani
mediálně propíraný případ střelby v pákistánské čtvrti, které měl být podle tamních
novin Krejčíř svědkem. Za vším mělo údajně stát vyřizování sporů mezi pákistánskou a
johannesburskou mafií.272 Za tento incident byl Krejčíř v únoru následujícího roku na
několik dní zadržen. V oficiálním prohlášení stálo, že podnikatel je podezřelý z
ozbrojené loupeže v obchodě s elektronikou.273 O osm měsíců později ovšem bylo
trestní stíhání zastaveno, protože žalující strana neměla dostatek usvědčujících
důkazů.274 Již předtím, v dubnu téhož roku, Krejčíř slavil podobný úspěch ve výše
zmíněné kauze pojistného podvodu za téměř jedenáct milionů korun. Nečekaného
obratu se případ dočkal poté, co „hlavní svědek, urolog Marian Tupý, zpochybnil svou
výpověď.“275 Ke svědectví, které mělo Krejčíře z podvodu usvědčovat, jej totiž údajně
pod nátlakem přiměl vyšetřovatel.
Ke konci roku 2012 byl Radovan Krejčíř v Jihoafrické republice „čistý.“ Vinu
na žádných trestných činech, ze kterých byl na africkém kontinentu podezřelý, se mu
totiž nepodařilo v ani jedné kauze prokázat. To ovšem neplatilo o sporech, ve kterých
figuroval v České republice. Na přelomu listopadu a prosince tuzemské soudy uznaly
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Krejčíře vinným v případu půlmiliardového daňového úniku ve společnosti M5. Celkem
si za tento trestný čin měl za mřížemi odsedět jedenáct let.276 Proti tomuto verdiktu se
Krejčířovi čeští právníci okamžitě odvolali.277 Jistý postup pak zaznamenala i česká
policie u kauzy tzv. „Velkého Čepra,“ kterou se jí povedlo po osmi letech kompletně
rozplést. Policejní vyšetřovatelé podali již v květnu návrh na obžalobu celkem jedenácti
lidí.278 K projednání této věci u soudu ovšem do konce roku 2012 nedošlo.
V červenci roku 2013 byl na Radovana Krejčíře v JAR spáchán neúspěšný
atentát pomocí dálkově ovládaného samopalu umístěného v zaparkovaném autě. Česká
televize tomuto tématu věnovala jen jednu reportáž, a to hned v inkriminovaný den.
Moderátorka Aneta Savarová uvedla, že ani jedna kulka z dvanácti Krejčíře nezasáhla.
Jihoafrická policie údajně netušila, kdo by za útokem mohl stát.279 Méně štěstí než
český podnikatel měl v polovině října podnikatel libanonského původu Sam Issa. Ten
měl být nedaleko Johannesburgu zastřelen neznámými pachateli. Události nenaznačily,
že by Krejčíř mohl být za vraždu zodpovědný, nicméně jeho jméno v souvislosti s
úmrtím jeho blízkého společníka a obchodního partnera zmínily.280
Přesně o měsíc později naposledy vydechli další dva lidé z nejbližšího okolí
kontroverzního podnikatele. Osudný jim měl být výbuch bomby v johannesburském
obchodě, který patřil přímo Krejčířovi.281 Krátkou zprávu rozšířila o další podrobnosti
hned druhý den reportáž Jiřího Hynka. Ten prozradil například to, že jedním ze dvou
mužů, kteří při výbuchu zemřeli, byl Čech Jan Charvát, který do zahraničí utekl před
pětiletým trestem za daňové podvody. Vůbec poprvé bylo také zmíněno, že již před
nějakou dobou zemřel také jiný Krejčířův blízký spolupracovník, a to Srb Veselin
Langandin. V příspěvku se ještě objevuje spekulace, že výbuch mohl být akcí
„sebevražedného útočníka, který přinesl bombu do budovy v tašce.“282 Tato verze se ale
později nepotvrdila. Sám Radovan Krejčíř se několik dní po incidentu nechal slyšet, že
se domnívá, že výbuch byl cílený na něho - a připomněl také neúspěšný atentát z měsíce
července. Útok označil za terorismus podobný činům al-Káidy.283
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Bombový útok byl důležitým předmětem rozhovoru mezi Krejčířem a
reportérem Jiřím Hynkem uskutečněným 22. listopadu přímo v Krejčířově jihoafrické
vile. V reportáži se mj. objevilo tvrzení, že tamní média v průběhu času spojila českého
uprchlíka s celkem 12 různými vraždami v podsvětí. Ten ovšem jakoukoli vinu popíral:
„Většina těch lidí, která je se mnou spojovaná, byli moji kamarádi, anebo lidé, které
jsem nikdy nepotkal, nikdy jsem s nimi nemluvil a neměl jsem s nimi nic co
dočinění.“284 Jen několik málo minut po odvysílání této reportáže přinesla moderátorka
Aneta Savarová aktuální zprávu o tom, že Radovan Krejčíř byl v JAR před několika
momenty s největší pravděpodobností zatčen.285 Tato informace se nakonec skutečně
potvrdila, takže redaktor Jiří Hynek byl jedním z posledních lidí, kteří s Krejčířem jen
několik málo hodin před zadržením byli v kontaktu. Následující den se důvod
nečekaného policejního zákroku řešil hned v úvodní zprávě večera. Soukromý
vyšetřovatel Paul O'Sullivan uvedl, že existovalo podezření, že Krejčíř se chystá z
Jihoafrické republiky prchnout: „Jeho žena Kateřina a syn Denis opustili zemi ve středu.
Odletěli do Jižní Ameriky. Radovan plánoval odletět dnes ráno, ale včera byl uvězněn.
Hra pro něj v tomto okamžiku končí.“286
Jakou hru myslel O'Sullivan, začalo vyplouvat na povrch v několika dalších
dnech. Nejprve se veřejnost dozvěděla, že Krejčíř byl zatčen kvůli podezření z únosu a
přípravy vraždy. Český miliardář měl ovšem být u výslechu mučen, na což upozornili
jeho advokáti s tím, že podle lékaře by měl být jejich klient okamžitě převezen do
nemocnice, protože mu v opačném případě hrozí selhání orgánů. Průběh údajného
mučení popsal jeden z Krejčířových obhájců: „Po ztrátě vědomí mu dávali elektrošoky
taserem, kladli mu otázky a bili ho, utrpěl řezné rány na zápěstí a předloktí a pak mu do
ran nalili chemikálie, které mu způsobily prudké bolesti. Trvalo to asi 90 minut.“287
Krejčíř si nakonec hospitalizaci v nemocnici vyjednal, nicméně vyšetřování
pokračovalo dále. 26. listopadu byli například zatčeni dva elitní policisté, kteří měli být
na Krejčířově výplatní pásce a měli se také podílet na zmíněném únosu a přípravě
vraždy.288 Na začátku prosince pro změnu vyšlo najevo to, že případ nejspíš souvisí s
neúspěšným pašováním pervitinu do Austrálie - člověk, který měl zajistit převoz totiž se
zásilkou zmizel. V reportáži Jiřího Hynka a Milana Brunclíka byla vysvětlena i
284
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souvislost s únosem. „Poté, co kurýr s drogami zmizel, Krejčířovi komplicové, podle
vyšetřovatelů, unesli a bili jeho bratra. Sám Krejčíř ho měl polévat horkou vodou, aby
promluvil.“289 Kontroverzní podnikatel stejně jako u všech případů požádal o propuštění
na kauci. Tu mu ovšem tentokrát jihoafrický soud zamítl, protože se obával možného
Krejčířova útěku či zastrašování klíčových svědků.290
Poslední únorový den roku 2014 byla zadržena také Kateřina Krejčířová. Pro tu
jihoafrická policie přišla zejména kvůli kradenému autu, které bylo nalezeno u rodinné
vily Krejčířových. Strážci zákona chtěli původně zatknout také miliardářova staršího
syna Denise, ale od toho nakonec upustili.291 Po necelých čtyřiadvaceti hodinách byla
propuštěna i samotná Kateřina.292 Důvodem mohlo být i to, že by se neměl kdo starat o
nejmladšího člena rodiny - čtyřletého Damiana Krejčíře. Obvinění na Radovana
Krejčíře se ovšem kupila. Na konci března to například byla údajná příprava dvou
vražd, a to elitního policejního detektiva a soukromého vyšetřovatele.293 Důkazem, že se
pro jihoafrickou policii Krejčíř stal veřejným nepřítelem číslo jedna, bylo podle
moderátorky Marcely Augustové například i to, že se JAR vůbec poprvé rozhodla
„vyslýchat svědky i tady v Česku.“294 V navazující reportáži Jiřího Hynka byli následně
jako klíčoví svědci jmenovitě označeni Miloš Potiška a jeho žena Shimo Shieldová. Ti
údajně s Krejčířem spolupracovali, ale nakonec ze strachu před ním z JAR utekli.
Téměř dva roky trvající podrobné vyšetřování nakonec přineslo ovoce. V
pondělí 24. srpna 2015 totiž johannesburský soud uznal Radovana Krejčíře vinným z
„únosu, pokusu o vraždu bratra drogového kurýra a snahy o obchod s omamnými
látkami.“295 Výši trestu se usvědčený pachatel nedozvěděl, protože o ní soudce chtěl
kvůli nezvyklému množství trestných činů rozhodnout až dodatečně. Spekulovalo se
ovšem o zhruba patnácti letech za mřížemi.296 Na rozhodnutí soudu čekal český
uprchlík ve vězení v Pretorii. Odtud se v průběhu září a prosince pokusil dvakrát utéct v prvním případě u něho ostraha při „prohlídce jeho cely našla pistole, paralyzér, nůž a
289
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deset mobilních telefonů.“297 Po druhém neúspěšném zmizení jej jihoafrické úřady
přemístily do vězení s nejpřísnější ostrahou.298 Možná i kvůli těmto pokusům o únik
před spravedlností bylo finální rozhodnutí o počtu roků za mřížemi nebývale tvrdé.
Soudce Colin Lamont 23. února 2016 určil, že Krejčíř si v jihoafrickém vězení odpyká
celkem pětatřicet let. Na to, že verdikt je velice nekompromisní poukázal i redaktor Jiří
Hynek, který připomněl, že pětatřicetiletý trest byl „dokonce o sedm let vyšší, než
navrhoval žalobce.“299 Nebylo příliš překvapivé, že po takovém rozsudku se proti němu
chtěl Radovan Krejčíř okamžitě odvolat. To mu ovšem jihoafrický soud nepovolil.
Usvědčenému zločinci tak podle moderátora Michala Kubala zbývalo už jen odvolání k
soudu vyššího stupně.300 Z vězení se těšínský rodák pokusil uprchnout ještě jednou, a to
na přelomu října a listopadu. Podle dostupných informací měly být v souvislosti s tímto
plánovaným útěkem zatčeny tři osoby. Jednou z nich byl údajně přímo strážce
věznice.301
Jen o necelý měsíc dříve Radovan Krejčíř stáhl svou žádost o azyl v Jihoafrické
republice. Důvodem bylo podpoření snahy dosáhnout svého vydání zpět do České
republiky, kterému se předtím několik dlouhých let úspěšně bránil. V současné situaci
by pro něho ale bylo výhodnější vydání a přijetí souhrnného patnáctiletého trestu v
České republice, než jihoafrický trest o minimálně302 dvacet let delší. V českém vězení
navíc s největší pravděpodobností panují mnohem lepší podmínky, než ve stejných
zařízeních na africkém kontinentě. Stažení žádosti o azyl je ale také možnou hrozbou
pro českou justici. Podle moderátorky Událostí Marcely Augustové totiž reálně hrozí,
že se budou „muset opakovat všechny procesy s Radovanem Krejčířem [protože] už na
něj nelze pohlížet jako na uprchlého. Zdejší soudy teď musí rozhodnout jestli dosavadní
verdikty zruší a část právníků má za to, že je to pravděpodobné.“303 V době odevzdání
této diplomové práce o zhruba sedm měsíců později ovšem stále nebylo v této věci
rozhodnuto a kauza Radovana Krejčíře se proto s největší pravděpodobností bude v
budoucnu ještě vyvíjet.
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3.2.3 Shrnutí mediálního zpracování
V úvodu této kapitoly jsme si položili za cíl analyzovat celkem 1496 zpráv ze
dvou různých médií (tištěný deník MF DNES a televizní pořad Události prvního kanálu
České televize). Následně jsme si také vymezili pět různě dlouhých období v kriminální
kariéře Radovana Krejčíře, a to mezi 21. prosincem 2001 (kdy se v námi dvou
zvolených médiích objevila první zmínka o Krejčířovi) a 31. prosincem 2016 (poslední
zvolený sledovaný den). V níže uvedených tabulkách můžeme nově v předposledním
sloupci nalézt porovnání, kolik zpráv o kauze Radovana Krejčíře přinesla obě média v
jednotlivých obdobích. Sloupec poslední je pak nazván na první pohled nejasně jako
„míra mediální pozornosti.“ Tento údaj značí intenzitu, s jakou sledovaná média
referovala o Radovanu Krejčířovi v jednotlivých etapách vývoje kauzy.304
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Již bylo řečeno, že v televizním zpravodajství je v rámci jedné relace menší
množství informačního prostoru, než je tomu u několikastránkových tištěných deníků
velkých formátů. V tabulkovém porovnání se nám tento předpoklad potvrdil - při
porovnání jakéhokoli z pěti zvolených období nalezneme u MF DNES výrazně větší
počet zpráv - a tedy i vyšší míru mediální pozornosti - než je tomu u Událostí prvního
kanálu České televize.
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Kromě toho ovšem můžeme na základě porovnávání míry mediální pozornosti
vysledovat, že se obě zvolená média případu Radovana Krejčíře s největší intenzitou
věnovala ve druhém období, tedy v době Krejčířova útěku policistům z vlastní vily a
jeho následného ukrývání se předtím, než se objevil na Seychelských ostrovech (u MF
DNES je míra mediální pozornosti 115,85 a u Událostí pak 52,43).305 Od té doby míra
mediální pozornosti směrem k Radovanu Krejčířovi v každém následujícím období
ochabovala. Během poslední etapy tak nalezneme nejnižší mediální pozornost od doby
jeho útěku v červnu roku 2005. Absolutně nejnižší hodnoty ovšem jak u MF DNES
(3,55), tak u Událostí (0,32) nalezneme během etapy první. To je s největší
pravděpodobností způsobeno tím, že během začátků kriminální kariéry Radovana
Krejčíře ještě společnost neměla o aktivitách českého miliardáře příliš velké povědomí,
a proto jim ani média nevěnovala zvláštní pozornost.
Z odstavce výše se tedy dá konstatovat, že za celou dobu trvání kauzy byl podle
médií nejvíce zásadním okamžikem Krejčířův útěk policistům 18. června 2005 a jeho
následné vyšetřování. S tím by pravděpodobně souhlasil i autor knih Padrino Krejčíř
Jaroslav Kmenta. Ten v rozhovoru kromě názoru, že útěk podle něho byl pro policii
největší obdrženou ránou naší polistopadové historie, uvedl, že až díky tomuto incidentu
se o celý případ začal hlouběji zajímat: „Ten slavný útěk z té vily byl důležitý nejen
mediálně, ale on měl zásadní vliv i co do fungování společnosti, protože ovlivnil to, jak
se od té doby o policejních složkách vyjadřovali politici. Kvůli tomu musel rezignovat
policejní prezident, rozpustili celou řadu týmů, kteří se na tom kdy podíleli a tak dále.
Prostě z toho byla velká vřava, takže to mě vedlo k tomu se na něj [na Krejčíře]
nějakým způsobem víc podívat.“306
V rámci finálního porovnání toho, jak o námi sledované kauze referovala MF
DNES a Události, ještě uveďme graf. Jeho dvě křivky totiž budou lépe dokreslovat
shodný vývojový trend v míře mediální pozornosti Radovanu Krejčířovi v průběhu
času. Osa X reprezentuje pět námi zvolených období. Osa Y pak ukazuje samotnou
míru mediální pozornosti případu ze strany obou médií.
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Hodnoty míry mediální pozornosti vyšší než 100 (MF DNES) vypovídají o tom, že v daném období
byla v průměru přinášena více, než jedna nová zpráva za den. V případě hodnot vyšších než 50 (Události)
je to pak intenzita mírně vyšší, než jedna nová reportáž za dva dny.
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62

140
120
100
80
MF DNES
60

Události

40
20
0
1. Období

2. Období

3. Období

63

4. Období

5. Období

4 Publicisticko-žurnalistické zpracování případu
Jaroslavem Kmentou
Na trilogii Padrino Krejčíř je poměrně zvláštní pořadí, v jakém byly jednotlivé
knihy napsány. V roce 2014 totiž Jaroslav Kmenta vydal první knihu, která nesla
podtitul Afričan. O rok později pak světlo světa spatřil další díl, tentokrát označený jako
Gangster. A v listopadu roku 2016 investigativní novinář dokončil práci na třetí části na Žralokovi. Z hlediska obsahového je ovšem časová chronologie informací naprosto
odlišná. Počátky kriminální činnosti Radovana Krejčíře zhruba do začátku roku 2003
totiž sleduje v pořadí druhý Gangster. Na něho logicky navazuje třetí Žralok, jehož
záběrem jsou roky 2003 - 2005, a který končí Krejčířovým slavným útěkem policistům
během razie v jeho vile. Nejčerstvějšími událostmi se proto paradoxně zabývá nejstarší
Afričan. Ten sleduje jihoafrický příběh těšínského podnikatele, který se píše od roku
2007 do současnosti.
Z odstavce výše vyplývá, že mezi roky 2005 a 2007 je v Kmentových knihách
pomyslná informační díra, která nezohledňuje Krejčířovu dvouletou epizodu na
Seychelských ostrovech. Tohoto drobného nedostatku si je vědom i samotný autor knih.
Ten v rozhovoru uvedl, že si původně myslel, že do Žraloka zvládne zakomponovat i
seychelský příběh. Nakonec ale usoudil, že kniha musí končit často probíraným útěkem
policistům z vlastní vily. Prozradil ovšem také to, že podklady pro zpracování
Krejčířova působení na Seychelách má připravené. V tuto chvíli ale ještě vyčkává, jak
vše s Krejčířem definitivně dopadne, protože by případně rád zohlednil i další vývoj kontroverznímu miliardáři totiž v JAR hrozí další navýšení pětatřicetiletého trestu, který
si momentálně odpykává. Možností je samozřejmě i to, že by se Krejčířovi mohlo
podařit vyjednat si vydání do České republiky, případně z vězení utéct. Ani jednu
variantu ovšem Jaroslav Kmenta příliš nepředpokládá - u nás prý pro jeho přijetí nebude
politická vůle a variantu úniku minimalizuje již několik překažených pokusů o úprk.
Autor trilogie Padrino Krejčíř tak čtvrtou knihu neslibuje. Nicméně pokud by v
budoucnu vznikla, nesla by podle jeho slov pravděpodobně podtitul Seychelan.307
Všechny knihy jsou děleny na kapitoly, které se dále člení na menší úseky. V
prvních dvou knihách, Afričanovi a Gangsterovi, Jaroslav Kmenta většinu kapitol
pojmenoval vždy po jednom člověku, který byl nějakým způsobem s kauzou Radovana
307
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Krejčíře spjatý, a jehož osudu se v dané kapitole blíže věnoval. V poslední knize,
Žralokovi, je celkem pět velkých kapitol, které představují vždy jedno ucelené,
podrobněji rozebírané téma.308
Díky tomu, že Kmenta zpracovával případ podrobně,309 lze v knize nalézt
mnoho jmen, která se v informacích dostupných v mediálním zpracování kauzy nikdy
neobjevila nebo je novináři jen jmenovali, ale hlouběji se jimi nezabývali. Většinou šlo
buď o „malé ryby“ nebo o postavy, které v Krejčířově rozsáhlé a komplikované
kriminální činnosti hrály pouze epizodické role. Pro kompletní sestavení Krejčířova
příběhu v rámci publicistického zobrazení ale bylo díky nepoměrně většímu prostoru
záhodné jejich úlohu zmínit a vysvětlit. Příkladem je třeba postava Petra Nábělka,
spoluinvestora Jakuba Konečného, který je pro Krejčířův osud důležitý vlastně jen tím,
že seznámil Konečného s Romanem Pjajkou.310 Pjajka následně Konečného jako první
upozornil na to, jak nebezpečný člověk Radovan Krejčíř ve skutečnosti je. Sdělil mu
také, že často pro něho dělají špinavou práci najatí Albánci.311 Takže díky Nábělkovi
Konečný moc dobře věděl, kdo ve skutečnosti stál za tím, když jej muži původem z
Balkánu v dubnu roku 2002 unesli. Petr Nábělek tak v rámci zpravodajského
mediálního zpracování zůstal naprosto opomenut, protože jeho vliv je pro pochopení
Krejčířova příběhu nepodstatný. Jaroslav Kmenta ovšem chtěl poskytnout kompletní
informační mozaiku, a proto je možné se o Nábělkovi v jeho knihách dočíst. Sám autor
říká, že „články v médiích jsou sice dobrým vodítkem k událostem, ale nestačí vám k
pochopení celého děje.“312
Kmentovy knihy samozřejmě nepokrývají jen oblasti, které média opomenula.
Shodně poskytuje také informace, které již v rámci této práce byly podrobně
rozpracovány v kapitole věnující se mediálnímu zobrazení. Tato fakta proto již práce
nebude znovu zohledňovat a zaměří se jen na ty skutečnosti, které se objevily pouze v
knize. Mimo některých podrobností to pak bude zejména také úplný začátek Krejčířovy
kriminální kariéry. S ní totiž začal už v devadesátých letech, kdy byl ještě mediálně
naprosto neznámý. Ačkoliv se tak první mediální zmínky o Krejčířovi objevují až roku
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2002 ve spojitosti s fotbalovým klubem FK Drnovice, kontroverzní podnikatel byl
poprvé obviněn z trestného činu už v červenci roku 1992. To Krejčíř ještě působil pouze
v Karviné, Havířově a Ostravě. V červenci 2001 pak už figuroval v databázi stíhaných
osob v patnácti případech.313 Knihy již naopak na rozdíl od médií nereflektují dění mezi
létem 2014 a koncem roku 2016. Důvodem je rok vydání Afričana (2014), který již tak
neměl možnost zprávy do konce roku 2016 reflektovat.
Co do pořadí podkapitol v rámci analýzy jednotlivých knih, bylo nakonec
zvoleno respektování časově chronologického. Jako první je tak rozebrán Gangster
(události do roku 2003), následovaný Žralokem (2003-2005) a Afričanem (2007-2014).

4.1 Publikace Padrino Krejčíř: Gangster
Jaroslav Kmenta použil v rozhovoru mezi Radovanem Krejčířem a jeho mužem
na špinavou práci, kosovským Albáncem Jetullahem Mjekiqim, slovo „rohnout“ ve
smyslu zabít. V tomto konkrétním dialogu je použito v kontextu k možnému usmrcení
Jakuba Konečného, který měl být později Krejčířovými lidmi unesený. Zajímavé je, že
stejné slovo použil Krejčíř doopravdy - a to v listopadu roku 2005, údajně v žertu a proti
samotnému novináři Jaroslavu Kmentovi. Ten s ním ještě jako zaměstnanec MF DNES
dělal rozhovor během jeho ukrývání před zákonem na Seychelských ostrovech. Krejčíř
měl společně se svým kamarádem Petrem Hrubým na společné večeři Kmentovi v
nadsázce vyhrožovat, že ho „rohnou“ za to, že se dopustil závažného pochybení, když v
jednom ze svých článků o Petru Hrubém napsal, že je Krejčířovým sluhou.314 Jaroslavu
Kmentovi tak zřejmě slovo utkvělo v paměti natolik, že se jej rozhodl použít i ve své
knize o deset let později.
Gangster popisuje Krejčířovy první podvody ještě před jeho přesunem do Prahy.
Mimo jiné je v knize uvedeno, že už tehdy měl Krejčíř najaté jen ty nejlepší právníky,
kteří ho ze všech průšvihů bez úhony dostali. Postupem času se mu dokonce povedlo
ulovit i služby pravděpodobně nejlepšího právníka u nás. „V České republice je přes
osm tisíc advokátů. Ale jen jeden z nich je opravdu naprostá špička. Tomáš Sokol.“315
Kromě armády právníků měl už navíc na začátku devadesátých let na Moravě velké
množství konexí, takže když se po něm nějaký z policistů rozhodl jít, často si na něho
během pár dní došlápli jeho jinde pracující kolegové či nadřízení: „Téměř každý
313
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policista, který se kdy dotkl jeho kauz, měl pak problémy. Buď na něj přišla kontrola z
policejního prezidia a omlátila mu o hlavu špatně vykazované cesťáky, nebo rovnou
Inspekce ministra vnitra. Ta si pak takového komisaře podala už jako podezřelého z
nějakého trestného činu.“316. Poprvé se Krejčíř měl díky penězům a známostem takto
dostat z maléru už v roce 1992, kdy byl obviněn za nelegální dovoz alkoholu.317 Po pár
dnech vazby byl urostlý podnikatel opět čistý jako lilie.
Policisté, kteří vyšetřovali vraždu Rudolfa Javornického v létě 2001, měli
Krejčíře zpočátku jako jednoho z podezřelých. Přesto od této možné verze poměrně
brzy upustili - detektivové, kteří se o Krejčíře během devadesátých let zajímali z důvodu
jeho prvních podvodů moc dobře tušili, že Káčko je schopný okrást, podvést či podplatit
kohokoliv, ale stejně tak si byli jisti, že do vražd by se nepouštěl. Tehdy mu totiž šlo jen
o peníze. To Kmenta ve své knize říká skrze ústa vyšetřovatele s krycím jménem
Lánský: „Káčko je všechno možný. Je to gauner, podvodník. Je vychcanej jak mraky.
Ale ve vraždě by nekejval. To by ho ten jeho fotr vydědil. (...) Káčko by si nějakýho
gaunera z pražské galerky nenechával rozstřílet jak řešeto. On potřebuje mít klid na ty
svoje ekonomický zločiny.“318 Člověkem, který se nezastaví před ničím, se tak Krejčíř
stal až o pár let později.
Dá se bez nadsázky říci, že ve chvíli, kdy se Krejčíř přesunul z Moravy do
Prahy, posunul i své aktivity na novou úroveň. Začít větší podvody s výrazně většími
finančními obnosy mohl i díky novým kontaktům s mnohem mocnějšími lidmi.
Postupný přesun do hlavního města přišel ke konci minulého tisíciletí. „Do roku 1998
se však Krejčíř obklopoval hlavně lidmi z Českého Těšína. Mezi jeho nejbližší
spolupracovníky patřili Zdeněk Bíbr, Tomáš Pavlíček, Jiří Gavenda, Petr Polanský,
Jaroslav Kovář, Aleš Zagora a Jaroslav Siuda. Tihle všichni se pak objevovali v dalších
firmách Radovana Krejčíře. Někdo skončil dobře a upadl v zapomnění. Jiný skončil v
policejních poutech nebo měl namále jinak.“319 Od roku 1999 se pak Krejčíř měl podle
policejních analytiků začít stýkat s prvními pražskými postavami - mělo se jednat o
Richarda Chlada, Ladislava Maroula a Jakuba Konečného. Dohromady je dala společná
vášeň pro rychlé a luxusní automobily. Zejména v Richardu Chladovi našel Krejčíř

316

KMENTA, Jaroslav. Padrino Krejčíř: Gangster. op. cit., ref. 310, s. 67.
O této kauze se v té době nezmínila žádná média - a jak již bylo nastíněno, pravděpodobně z důvodu,
že Krejčíř v té době nebyl celorepublikově známou postavou, ale jednalo se spíše o regionálního
podvodníka.
318
KMENTA, Jaroslav. Padrino Krejčíř: Gangster. op. cit., ref. 310, s. 87.
319
Tamtéž, s. 93.
317

67

poměrně dobrého přítele, se kterým zpočátku trávil spoustu času. Například hraním
squashe či jízdou na vodních lyžích. A právě i díky prvním pražským kontaktům mohl
Krejčíř mezi roky 2000-2001 začít svůj byznys v Praze.320
První mediální zmínky o Krejčířovi se u MF DNES objevují roku 2002 v
souvislosti s finančními problémy Krejčířova fotbalového klubu FK Drnovice. Nikde
ale není detailněji rozebráno, jak se kontroverzní miliardář k vlastnictví toho času
prvoligového týmu vůbec dostal. A i tuto mezeru vyplňuje ve své knize Jaroslav
Kmenta. Na tom, že celek z malé moravské vesnice hrál nejvyšší českou fotbalovou
soutěž,321 měl podíl především Jan Gottvald. Podnikatel narozený v roce 1946 se
angažoval hned v několika firmách, ale jeho životní láskou byl právě zmíněný fotbalový
tým z vesnice, kde se narodil. Z toho důvodu se jej rozhodl koupit a sehnat sponzory,
kteří do klubu napumpovali obrovské množství peněz, díky kterým v Drnovicích mj.
vyrostl obrovský moderní stadion. Hlavní dva drnovičtí sponzoři, Investiční a Poštovní
banka (IPB) a Chemapol Group, se ovšem na přelomu tisíciletí dostali do obrovských
dluhů, což do problémů dostalo i FK Drnovice, které neměly na zaplacení rekonstrukce
stadionu. Pohledávku za více, než 36 milionů korun tehdy koupily dvě firmy, ve kterých
měl velký vliv právě Radovan Krejčíř.322 Díky tomu měl těšínský podnikatel osud
fotbalového týmu ve svých rukou - a v hrsti měl i samotného Gottvalda, jemuž šlo
hlavně o to, aby jeho milovaný tým nezkrachoval.
Jednou ze služeb, kterou si Gottvald chtěl získat Krejčířovu přízeň, bylo jeho
seznámení s Františkem Mrázkem v první polovině roku 2001. Mrázek byl kmotr
českého podsvětí, který působil především v Praze.323 A právě i díky této známosti mohl
Krejčíř později snadněji rozjet svůj byznys v hlavním městě České republiky. Jenže
Mrázek nestál o konkurenci v podobě arogantního miliardáře, který si chtěl všechny
koupit. A tak Mrázek na Krejčíře pravidelně předával policii kompromitující materiál.
V policejním záznamu ze schůzky s Mrázkem z 24. ledna 2002 bylo podle Jaroslava
Kmenty také vysvětleno, jak se Radovan Krejčíř dostal k akciím fotbalového týmu FK
Drnovice: „Gotyš [Gottvald, pozn. autora práce] měl velké problémy s penězi. Akcie
Drnovic proto prodal nebo zastavil Krejčířovi za 25 milionů, které použili na výplaty
hráčům a chod klubu. Do konce sezony 2001 až 2002 bude ale potřeba dalších 15
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milionů. Kdoví zda Drnovice vůbec ukončí sezonu.“324 Jan Gottvald byl navíc z důvodu
dluhů na začátku roku 2002 zadržen policií. Krejčíř měl tak naprosto volné ruce při
řízení dalšího osudu fotbalových Drnovic.
Následný vývoj zahrnující Krejčířovo kontroverzní rozprodávání hráčů do
příbramského fotbalového klubu, kterému šéfoval Jaroslav Starka, je už zachycen i
médii. Zajímavé ovšem je, že prodej celkem devíti hráčů za částku 50 milionů korun
měla podle Kmenty dvojice Krejčíř - Starka vyjednat během března 2002 v rekreačním
areále Vystrkov. Tam byl vymyšlen geniální plán, jak se prostřednictvím prodeje hráčů
do Přibrami vyhnout exekuci: „V celém byznysu šlo o to, že se dopředu vytvořila
pohledávka, podle níž Drnovice dlužily Corimexu [Krejčířova firma, pozn. autora
práce] 8 milionů. Tuto pohledávku pak převedli na Starkovu Marilu. Takže Drnovice
musí platit Starkovi. A ten pak zase přímo Krejčířovi. Drnovice zaplatí Starkovi devíti
hráči a Starka pak zaplatí Krejčířovi keš.“325
Stejně jako v případě vysvětlení počátku situace kolem Krejčířova zisku
fotbalového týmu FK Drnovice, než se o celou situaci začala zajímat média, se
Kmentova první kniha zaobírá i zrodem vztahu s libanonským podnikatelem Tarekem
Becharou, který je v médiích prezentován jako Krejčířův bývalý spolupracovník, který
nejdříve měl Krejčířovi pomoci s únosem Jakuba Konečného a později proti Krejčířovi
svědčil. Bechara byl navíc poté podezřelý z podílu na únosu Krejčířova otce Lamberta.
Média už ale nevysvětlují to, jak se zmínění dva poznali. V médiích chybí také spousta
detailů, které v Gangsterovi ukazují, že Bechara měl na osud Krejčíře mnohem větší
vliv, než mu přisuzují média.
Bechara byl podnikatel, který se s Krejčířem seznámil roku 1998. Tou dobou se
mu ještě dařilo. Zanedlouho se ovšem dostal do finančních problémů a v červenci si
proto od Krejčíře půjčil 7 milionů korun. Káčko ale zjistil, že vila, kterou se mu
Bechara zaručil, je již kvůli dluhům zastavena. Z toho důvodu Krejčíř nechal Becharu
unést. Libanonský podnikatel nakonec dluh i s úroky splatil. Vinou dalších podvodů se
ovšem dostával do stále větších problémů, až na přelomu tisíciletí skončil ve vězení. Z
vazby se dostal na jaře roku 2002 a byl úplně na dně, takže se vydal za Krejčířem s
prosbou o pomoc. Krejčíř věděl, že kvůli předchozím přešlapům mu bude Bechara zobat
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z ruky - a tak mu pomohl zpět na nohy, aby si ho zavázal.326 I díky tomu mu pak
Bechara pomohl s únosem Jakuba Konečného. Bechara k tomu svolil i přesto, že se de
facto podílel na obdobném únosu, který roku 1998 sám zažil. Vězení jej ale změnilo.
„Bylo mu jedno, že se bude podílet na něčem podobném. Měl jen jedinou hranici:
nesmělo se přikročit k násilí, nebo dokonce k vraždě.“327 A tou dobou ještě Krejčíř krev
na rukou neměl.
Tarek Bechara byl sice Krejčířovi vděčný za to, že mu pomohl postavit se zpět
na nohy, ale únos a následné nekompromisní vydírání a vymáhání úroků mu
nezapomněl. Navíc se domníval, že právě kvůli Krejčířovu nátlaku na Becharovu
manželku se mu manželství rozpadlo. Všechno byl ovšem ochoten překousnout. Do té
doby, než ho Krejčíř podrazil. Za pomoc při „oškubání“ Konečného slíbil Krejčíř
Becharovi 25 milionů korun. Jenže jak později Bechara zjistil, peníze byly falešné. 328 Z
toho důvodu se libanonský podnikatel rozhodl spolupracovat s policií. Na oko tak stále
pro Krejčíře pracoval, ale ve skutečnosti od té doby jen toužil po pomstě. Doufal, „že
informace, které o Káčkovi nasbírá, otevřou gangsterovi z Českého Těšína dveře do
pekla.“329 A právě Becharova zášť byla důvodem, že se k policii dostala informace o
Krejčířově půlmiliardovém daňovém úniku na pohonných hmotách související s firmou
M5.330 Bez nadsázky lze proto tvrdit, že nebýt Bechary, policie by dost možná nikdy
Krejčířovy obrovské podvody neodhalila.
Policisté zajímající se o Krejčíře měli díky Becharovi exkluzivní přístup k
informacím o plánovaných krocích svého soka. To ovšem platilo i opačně, protože i
Krejčíř měl mezi policisty podplacené lidi, kteří mu ochotně vynášeli zprávy o tom, jaké
kroky proti němu muži zákona hodlají podniknout. Krejčíř tak po jedné nestandardní
kontrole zavazadla při svém příletu na pražské letiště tušil, že někdo z jeho okolí dává
policii tipy. A ve stejnou chvíli se o zrádci ve svých řadách dozvěděli i policejní
vyšetřovatelé Tichý a Kopp. Ti totiž v dokumentech, které měl Krejčíř při příletu u sebe
mj. viděli, že miliardáři někdo dopředu napsal otázky, na které se policie chystá ptát u
výslechu lidí podezřelých z trestných činů v kauze M5. A uplacený policista, který byl
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jak se později zjistilo z Brna, Krejčířovi ani neopomněl přislíbit dodatečné zaslání
nejlepších odpovědí, aby případ vyzněl do ztracena.331
To, že firma M5 (později společně s další firmou Incor LR, ve které měl také
prsty Krejčíř) připravila stát kvůli nezaplacení daní za naftu, kterou přivezla, o téměř
půl miliardy, se objevilo i v médiích. Jaroslav Kmenta ale upozorňuje, že kromě
nezaplacení daní se pachatelé obohacovali také tím, že naftu ředili plynovými oleji
dováženými z Finska. „Plynové oleje mají podobné vlastnosti jako nafta. Všehoschopný
podvodník právě této podobnosti zneužívá a plynové oleje míchá s motorovou naftou.
Tím se zvýší obrat, protože to pak celé prodává jako stoprocentní naftu, i když to žádná
kvalitní nafta už není.“332 Investigativní novinář tento podvod přirovnal ke známé kauze
lehkých topných olejů z první poloviny devadesátých let. Takto naředěné pohonné
hmoty, ze kterých nebyla na hranicích díky speciálnímu povolení od Generálního
ředitelství cel zaplacena hned na hranicích daň, byly uloženy do skladů firmy Tukový
průmysl. Odtud pak putovaly do zásobníku státní firmy Čepro.333
22. července roku 2002 byl Radovan Krejčíř nedaleko motolské nemocnice
zadržený policií. Důvodem bylo trestní oznámení, které na něho podal Jaroslav Bubla.
Od toho si měl Krejčíř půjčit šest milionů korun a nevrátit mu je. Podnikatel z Českého
Těšína popíral, že by se podvodu dopustil, ale i přesto skončil ve vazbě.334 Jeho
zadržení přišlo jen den před velkou policejní razií u Krejčíře doma, která trvala přes 50
hodin. Jaroslav Kmenta na rozdíl od médií přišel ve své knize s informací, že i v tomto
případě byl hlavním strůjcem policejního zásahu Bechara. Ten dal totiž policii (společně
s dalším Krejčířovým spolupracovníkem Petrem Polanským) tip, že Krejčíř má ve své
vile tajnou místnost, ve které má schované dokumenty, zbraně a hromadu peněz.
Inkriminovaná místnost byla skutečně skvěle schovaná, protože ji zasahující policisté
hledali téměř 30 hodin. Nakonec ale uspěli. Kromě mnoha jiných věcí zde policisté
našli různé střelné zbraně (ačkoliv Krejčíř neměl povolení k jejich držení), dokumenty a
detailní poznámky, které Krejčíře usvědčovaly z toho, že je hlavní postavou kauzy
M5.335 „Domovní prohlídka u Krejčíře trvala bez přerušení 55 hodin. Zúčastnilo se jí
téměř 30 policistů a řada svědků a právníků. Z vily si policisté odvezli tisíce stran
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materiálů a celou řadu dalších důkazů.“336 Policisté nejdříve nechápali, proč Krejčíř
shromažďuje na jednom místě tolik usvědčujících důkazů proti své osobě, ale vzhledem
k velkému množství peněz, které miliardář na různých místech investoval bylo jasné, že
si musel vést svou soukromou účetní knihu.
Vyšetřovatelé zažívali úspěšné dny i nadále. Díky dalším informacím od Jakuba
Konečného a rozboru ručně psaných poznámek od policisty nalezených u Krejčíře doma
se jim postupně dařilo dostávat se blíže ke „kryse“ ve svých vlastních řadách, která
Krejčířovi vynášela informace. Měl jí být „detektiv z analytického odboru Útvaru
finanční kriminality Petr Bernátek. Ten už léta pracoval u speciálních jednotek a podílel
se na rozkrývání těch nejvážnějších ekonomických kauz ve státě.“337 Bernátek měl tajné
policejní informace předávat zlínskému podnikateli Michalu Redlovi, který je následně
postupoval svému dlouholetému příteli Radovanu Krejčířovi. Bernátek u policie
skončil, ale jakékoliv vynášení informací popíral.
Káčko mezi tím stále seděl ve vazební věznici. A když už musel dlouhé dny
trávit ve své cele, rozhodl se si svůj dočasný domov vylepšit. Díky úplatkům si nechal
svou celu předělat na útulný pokoj. To zahrnovalo vymalování cely kvalitní německou
barvou, potažení podlahy linoleem, vyrobení nástěnky, stolu, židle a výměny záchodu a
umyvadla za úplně nové kusy.338 Nic z toho samozřejmě Krejčíř nedělal sám, měl na to
své lidi. Podle informací Jaroslava Kmenty „rekonstrukce nebyla drahá. Vyšla ho jen na
pět tisíc korun. Ale ve vězení jde o barterový obchod. Za karton cigaret si tam můžete
koupit cokoli. I bachaři byli zpočátku fajn. Vždycky než mu zaschl mokrý nátěr na
stěnách, seděl u jednoho bachaře, pili spolu čaj a klábosili.“339
Ani mříže omezující na svobodě českého miliardáře nezastavily od pokusů řídit
byznys a ovlivňovat vyšetřování svých případů. Důležité je ovšem slovo pokusů.
Krejčíř sice prostřednictvím dopisů se svými blízkými spolupracovníky tahal za
nitky,340 ale nejintenzivněji si psal s Tarekem Becharou. Jemu totiž bezmezně věřil a do
detailů mu rozepisoval kroky, které má na svobodě učinit, aby byl co nejrychleji a
nejúčinněji zbaven všech obvinění. Libanonskému podnikateli dokonce často říkal
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arabský bratře.341 Bechara si sice s Krejčířem zhruba dva měsíce dopisoval se skutečně
velkou frekvencí. Z Krejčířových instrukcí ale splnil jen velmi málo. Důvodem byla už
zmíněná Becharova spolupráce s policií, které korespondenci s Krejčířem ochotně
předával. Krejčíře tato varianta vůbec nenapadla. Mnohem více se tou dobou obával
Petra Polanského, který by na něho také mohl policii vyzradit mnoho závažných věcí.342
A tak Káčko směle posílal Becharovi dopisy se svými plány a instrukcemi dál. Zhruba
na konci srpna už se ale Krejčíř odpovědi od svého arabského bratra nedočkal.343
Přibližně ve stejné době, kdy Krejčířovi přestal Bechara odepisovat, byl
zadržený podnikatel přestěhovaný ze své útulně předělané cely do jiného patra. Třetí
podlaží, které se stalo jeho novým domovem, bylo bezpečnostním oddělením pro ty
nejhorší zločince, zejména vrahy. Krejčíř dostal celu, která se uvolnila z důvodu, že v ní
jistý Ukrajinec jen den předtím spáchal sebevraždu. Jeho nová postel byla ještě od krve.
Krejčíř byl na dně a nechápal, proč byl přestěhovaný. V dalších dnech poznal některé ze
svých spoluvězňů - velká většina z nich byla mediálně velmi dobře známa. Podle
Kmenty se seznámil kupříkladu s vrahem tří lidí Ladislavem Pacovským,
osminásobným vrahem Jaroslavem Stodolou, který zabíjel se svou ženou Danou, nebo s
vrahem seniorek Miloslavem Slámou. Další z vyšinutých zabijáků, Vladislav Roubíček,
který se „proslavil“ vařením lidských hlav, zase údajně Krejčířovi popisoval, „že lidská
hlava je nejlepší tak ovařená, až z ní slézají vlasy.“344
Tarek Bechara nakonec komunikaci s Krejčířem na začátku září na krátkou dobu
obnovil. Nabídl mu, že jeho vilu v Černošicích prodá za 20 milionů jisté firmě Bituma a
peníze pak použije na Krejčířovu kauci, která měla stát 30 milionů. Radovan Krejčíř
souhlasil a 2. září papíry k prodeji svého majetku firmě, kterou vůbec neznal, podepsal.
Ještě stále totiž Becharovi věřil. To se ale brzy změnilo. „V pátek 6. září vypršela lhůta
splatnosti 20 milionů za vilu v Černošicích. Ale Bituma peníze na účet neposlala.
Krejčíř se v ten den dozvěděl, že Bechara nesplnil dva klíčové úkoly. 1) Nepředal
peníze advokátce Vislocké. 2) Nesplnil, co slíbil, tedy že firma Bituma pošle 20 milionů
za vilu v Černošicích. Krejčíř supěl. Pochopil, že s ním Bechara nehraje fér.“345 Jen o tři
dny později proto Becharu kontaktoval Krejčířův poradce Aleš Zagora, který mu
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pohrozil, že pokud peníze do pár dnů nepřijdou, znovu se setkají - a že už určitě nepůjde
jen o slovní domluvu.
Česko-libanonské bratrství tak bylo u konce. Bechara věděl, že z Krejčíře další
peníze nevymámí346 a že si jeho teď už bývalý parťák pravděpodobně domyslí, že mu
celou dobu vůbec nepomáhal. Raději proto rychle prchnul do zahraničí. Do České
republiky se sice ještě na otočku vrátil o několik dní později, ale to bylo jen z důvodu,
aby detektivovi Karlovi Tichému předal veškeré dopisy, informace a instrukce, které od
Krejčíře obdržel. Hned poté zase raději zmizel za hranice a i v okolních evropských
státech pro jistotu často měnil místa svého bydliště.347
Radovan Krejčíř po této zkušenosti nevěřil už vůbec někomu. Tedy až na
příslušníky své rodiny. Velmi proto spoléhal na otce Lamberta, který dostal nelehký
úkol - sehnat ve velmi krátké době 60 milionů korun. Půlka měla sloužit na již výše
zmíněnou kauci, druhá půlka byla potřebná k zaplacení úvěru u Živnostenské banky,
jehož splatnost končila za pár dní. Splacení úvěru nakonec Lambert Krejčíř vyřešil
krátkodobou půjčkou u Františka Pivody a Richarda Chlada. Téměř celou částku na
kauci pak měl vyřešit návrat peněz, které Krejčířovi dlužil Jaroslav Starka. Radovan
„Krejčíř tvrdil, že mu měl Starka do konce července zaplatit 10 milionů, které mu
předtím půjčil.“348 Navíc byli domluveni, že v září obdrží první splátku za přestup devíti
fotbalistů z Drnovic do Příbrami. Jaroslav Starka se ovšem tvářil, že o ničem neví a
Lambertovi Krejčířovi odmítl zaplatit. Možná to bylo i z důvodu, že v té době již
společně s Miroslavem Rusem a Vlastimilem Spěvákem připravovali plán, jak se
Krejčíře staršího zbavit. Věřili totiž, že jeho syn se z vězení jen tak nedostane. Lambert
Krejčíř ještě navíc Starkovi 3. října na společné schůzce, která konflikt nijak
neposunula, pohrozil, že pokud peníze nezaplatí, vše bude vymáhat soudní cestou.349
Krejčíř starší nakonec peníze na synovu kauci „sehnal od přátel, kteří jeho
synovi vyšli vstříc a peníze mu půjčili. Sumu ale museli složit do banky, aby Lambert
Krejčíř mohl soudu prokázat, že jde o řádné peníze v držení jeho rodiny.“350 Peníze na
kauci si chtěl v pražské pobočce Živnostenské banky vyzvednout ve středu 16. října.
Ráno předchozího dne ale Krejčířův otec zmizel. Nedorazil do práce. Na ulici po něm
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zbylo jen prázdné auto, jinak se po něm slehla zem. Později vyšlo najevo, že muž velmi
podobný Lambertu Krejčířovi vybral v Živnostenské bance připravených 30 milionů.
„Bankovní úředníci by dali krk na to, že to byl Lambert Krejčíř. Buď ho tam únosci
ještě stačili dovést a donutili ho peníze vybrat, nebo to byl dvojník, kterého si zločinci
museli ,vyrobit‘. Ve středu 16. října zasedl soud a rozhodl, že v kauze Radovana
Krejčíře přijímá kauci ve výši 28 milionů korun. (...) Jenže peníze nebyly. A nebyl ani
Lambert Krejčíř, který je měl soudu poslat.“351
Radovan Krejčíř byl na dně. A výjimečně nejen z důvodu, že zůstal ve vězení,
ale také proto, že jeho otec byl pohřešovaný. Poskytl proto policistům výpověď. V ní
ale uvedl jen to, že otec by bez ohlášení sám nikdy nikam neodjel a že vylučuje, že by
jeho únosem mohl někdo chtít Krejčířovy vydírat, protože prý nikomu žádné peníze
nedluží. Krejčíř si myslel, že za otcovým únosem stojí zrádce Tarek Bechara. To ovšem
vyslýchajícím policistům nesdělil.352
V tomto bodě Padrino Krejčíř: Gangster končí. Poutavá je ovšem spekulace
uvedená zhruba v polovině díla. V Kmentově knize se objevuje informace, že pokud by
u nás neproběhla sametová revoluce, Krejčíř by dnes dost možná žil v Německu a my
bychom ho neznali jako jednoho z největších gangsterů v naší historii. Jaroslav Kmenta
ústy vyšetřovatele Oldřicha Koppa uvádí, že Krejčíře „krátce před revolucí popadl rapl
a chtěl utéct do ciziny. 14. listopadu 1989 odjel do Darmstadtu v Německu, kde mu
nabídli místo obchodníka s výpočetní technikou. Za tři tisíce marek měsíčně. Když ale
viděl, co se u nás děje, rozhodl se vrátit.“353 Je samozřejmě možné, že by Krejčíř určitou
protizákonnou činnost prováděl i v Německu. Je ovšem zajímavá představa, že nebýt
událostí roku 1989, mohl být životní příběh českého miliardáře naprosto odlišný.

4.2 Publikace Padrino Krejčíř: Žralok
Rozsahem nejobsáhlejší dílo trilogie s podtitulem Žralok, které nebylo zmíněno
v původních tezích vypracovaných k této diplomové práci z důvodu, že vyšlo až 24.
listopadu 2016, svým příběhem začíná v místech, kde končí Gangster - tedy zhruba na
přelomu let 2002 a 2003. V krátkosti sice připomíná zmizení Lamberta Krejčíře a důvod
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zadržení jeho syna ve vazbě,354 ale poté už volně pokračuje událostmi, které následovaly
v dalších měsících.
Žralok hned v úvodu objasňuje, že Radovan Krejčíř měl mj. kontakty na
nejvyšší politiky působící na celostátní úrovni. Odhaluje také to, jak se Stanislav Gross,
tehdejší ministr vnitra, který si měl s Krejčířem vyjednat poskytnutí 60 milionů korun
na předvolební kampaň výměnnou za privatizaci státního podniku Čepro, údajně
dozvěděl o tom, jak rozsáhlý policejní spis proti Krejčířovi ve skutečnosti je. Dočetl se
v něm kromě jiného i to, že inženýr Krejčíř pomalu přerůstá všechny zločince českého
podsvětí, že jeho dům byl plný nelegálně držených zbraní a dokumentů a že „se v
minulosti zcela veřejně chlubil svými velmi dobrými kontakty na špičky policie, vnitra,
a tajné služby BIS.“355 Gross v tu chvíli dostal strach. Věděl, že si začal s nebezpečným
člověkem, který by ho navíc mohl poslat ke dnu.356
Gross ovšem nebyl sám, kdo byl nervózní. Se zmizením Lamberta Krejčíře, byli
nejistí úplně všichni - lidé v podsvětí se totiž obávali nejen vyšetřování kauzy M5, ale i
právě zmizení Krejčíře staršího. Kromě Grosse se chvěli i další politici, zejména ti z
ministerstva financí, v čele se samotným bývalým ministrem zmíněného resortu,
Ivanem Kočárníkem (který byl blízký přítel rodiny Krejčířových). Policie totiž podle
spisu Kmotr zjistila, že celou kauzu M5 pravděpodobně umožnilo právě ministerstvo
financí. Lidé z jeho vedení totiž měli vědomě zprostředkovat kontakt mezi Radovanem
Krejčířem a Generálním ředitelstvím cel - a tím se nepřímo podílet na
dvacetimilionovém úplatku. Díky tomu pak Krejčířovy firmy dostaly povolení neplatit
daň z dovozu pohonných hmot hned na hranicích.357 Tato závažná obvinění tak mohla
spustit obrovská zemětřesení v nejvyšších politických kruzích i ve státní správě.
Radovan Krejčíř tou dobou stále seděl ve vazební věznici, ze které se za každou
cenu snažil dostat. Navázal proto například kontakty se šéfem slovenského podsvětí
Mikulášem Černákem z Banské Bystrice, který měl zařídit jeho propuštění z vazby za
úplatu ve výši 100 milionů korun.358 Velkou měrou se Krejčířovi k propuštění snažila
pomáhat i advokátka Lenka Vislocká, která měla mj. za úkol uplatit soudce Pavla
Sedláčka. Policie Vislockou odposlouchávala, ale i přes zjevné náznaky korupce v
telefonických rozhovorech nakonec existenci justiční mafie nedokázala. Díky
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nahrávkám rozhovorů se ovšem mužům zákona alespoň podařilo prostřednictvím
Vrchního státního zastupitelství zrušit osvobozující verdikt, který směrem ke Krejčířovi
vydal 16. října právě JUDr. Sedláček.359
Detektivové věděli, že kauzy kolem Radovana Krejčíře dosahují obrovských
rozměrů a že se je všechny ani zdaleka nepodaří rozplést tak, aby mohl být Krejčíř
usvědčen. Chtěli se proto koncentrovat jen na ty případy, ve kterých disponovali
jasnými a důležitými detaily, a měli tak naději na jejich úspěšné dotažení do konce. Po
důkazu daňových úniků ve firmě M5 se proto vyšetřovací protikorupční tým kolem
trojice Karel Tichý, Oldřich Kopp a Milan Dvořák zaměřil na vyvádění peněz z firmy
Technology leasing.360 V jejím rozplétání ochotně pomáhal František Mrázek, který tuto
příležitost bral jako ještě hlubší pohřbení svého soka v boji o nadvládu nad českým
podsvětím. Proto také dal policistům tip na Petra Šebestu: „S Krejčířem v tom jel
nějakým způsobem i Petr Šebesta. Stálo by za to ho nějak dostat ke stolu. Mohl by vám
vyklopit víc,“361 prozradil tehdy policistům Mrázek. Ti se později dozvěděli, že Šebesta
měl být podle původního plánu ve zmíněné firmě bílým koněm a Krejčíř mu přislíbil
velké množství peněz. Krejčíř se ale nakonec na poslední chvíli rozmyslel a Šebesta za
to na něho byl naštvaný. I proto se nakonec rozhodl s policií mluvit. Kromě prozrazení
toho, že Krejčíř má ve Švýcarsku ukryto více, než dvě miliardy korun, jim také potvrdil,
že jeho bývalý partner chtěl společnost Technology leasing jen vytunelovat. Pro policii
pak už nebyl problém dohledat, že třeba jen v červenci roku 2002 Krejčířovi lidé z účtů
zmíněné firmy vyvedli přes 150 milionů korun.362
Krejčířova armáda právníků slavila úspěch v úterý 21. února 2003. Ten den se
jim totiž podařilo Krejčíře po sedmi měsících dostat na svobodu. Paradoxně k tomu ale
nepomohly miliony na úplatcích či kauci, ale justiční chyba a nejasné vymezení zákonů.
Komplikovaná, rok stará novela trestního řádu „v pasáži o prodlužování vazby
umožnila dvojí výklad.“363 Této nezřetelné části využili Krejčířovi právníci, kteří navíc
svému klientovi v červnu 2004 vysoudili odškodné ve výši dvou set tisíc korun.364
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Později to výstižně okomentoval policista Tichý: „To je tak, když jsou advokáti gaunerů
lepší než státní zástupci.“365
Kontroverzní miliardář byl sice na svobodě, ale i přesto mu nebylo dvakrát do
smíchu. Kromě toho, že okamžitě začal pracovat na zjištění, kdo stojí za únosem jeho
otce, si ihned po propuštění uvědomil, že většina jeho spolupracovníků ho opustila.
„Nemohl věřit nikomu. Z půlky lidí, o nichž si myslel, že jsou jeho přátelé, se vyklubali
nepřátelé. A ta zbylá část se dělila na jeho skutečné kamarády a na lidi, co od něj dali
ruce pryč, protože se báli pražského podsvětí.“366 I proto Krejčíř neměl ve svém okolí
mnoho lidí, kteří by po pravdě o únosu jeho otce byli ochotni pátrat. Z toho důvodu se
byl například nucen začít na oko opět přátelit a spolupracovat se Starkou a Spěvákem,
kterým ovšem ve skutečnosti nevěřil. Ze Šebesty naopak jen vytáhl informace a
následně vztah s ním poslal k ledu. Radovan Krejčíř se sice na základě svého pátrání
nedobral únosce svého otce, ale podařilo se mu zjistit alespoň to, že Lambert Krejčíř je
už pravděpodobně po smrti.367
Policejní vyšetřovatelé naopak usilovně pracovali na objasnění toho, jak je
možné, že se Krejčířovi podařilo z vězení dostat. Šéf vězeňské správy detektivům poslal
dlouhý dopis, ve kterém mj. vyjmenoval celkem sedmnáct právníků, kteří za Krejčířem
do vězení pravidelně docházeli. Ve zprávě byl také obsažen rozpis, jaký den a v kolik
hodin se jednotliví advokáti dostavili. Z něho pak bylo zřejmé, že Krejčíř měl každý den
tři až pět hodinových schůzek, během kterých konzultoval své další možnosti.368
Společně s tím pokračovalo také rozplétání kauzy Technology leasing. Vyšetřovatelům
se povedlo zjistit, že lidé okolo Krejčíře měli vše dokonale propojené a promyšlené:
„Na jednu stranu měla firma TL posloužit jako pračka načerno vydělaných peněz v
hotovosti [v podvodech s pohonnými hmotami]. A na druhou stranu chtěli tímto
způsobem finance ještě zhodnotit a rozmnožit.“369
Krejčířovi pouhé pátrání po osudu svého otce příliš dlouho nevydrželo. Brzy po
propuštění ho totiž začaly svrbět prsty a opět se chtěl pustit do vydělávání velkých
peněz. Kromě toho, že měl v plánu zhubnout a více se věnovat své rodině, začal
připravovat „vrcholné dílo českého organizovaného zločinu. Krejčíř s Pitrem dostali
chuť na Union banku. Na čtvrtý největší peněžní ústav v zemi, který měl 100 poboček a
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který vedl 250 tisíc účtů.“370 Union banka měla tou dobou nějaké finanční problémy, a
tak zmíněná dvojice plánovala, že ji ještě více přidusí a následně i za pomoci
uplaceného soudce Jiřího Berky z Ústí nad Labem a vyhlášeného konkurzu ovládne.
Prostřednictvím bílých koňů by pak banku bez problémů řídili a vytunelovali. Krejčíř si
skrze tento podvod mohl přijít zhruba na jednu miliardu korun.371 Do klína by mu navíc
spadla také dceřiná společnost Union banky, firma CDZ Zlín, na kterou si Krejčíř dělal
zálusk ze dvou důvodů. Zaprvé poskytovala celní záruky firmám obchodujícím v
zahraničí, takže by pomocí ní mohl provádět celní podvody podobné těm z kauzy M5.
Zadruhé Krejčíř věděl, že klienti CDZ Zlín mají ve firmě bianko šeky svých
společností, kterými firmě ručí. Tyto směnky měly mít hodnotu zhruba tří miliard - a
Krejčíř by díky nim mohl jednotlivé firmy také snadno ovládnout.372 Všechny tyto
plány ale nakonec překazil včasný zásah policie.
Na konci června roku 2003 se soud rozhodl vyhlásit na společnost Technology
leasing konkurz. Vyšetřovací policejní tým ale i nadále pokračoval v detailním
rozkrývání případu. Podařilo se mu například zjistit, že mezi 28. červnem a 2. srpnem
2002 bylo prostřednictvím různých úvěrů u České pojišťovny získáno přes 40 milionů
korun. Peníze měly sloužit na pořízení různých součástek k zemědělským strojům. Ty
ovšem nikdy zakoupeny nebyly. Policisté v souvislosti s kauzou Technology leasing
vytipovali několik osob, které se na podvodech měly podílet. Mezi jmény figurovali
například Přemysl Synek, Jiří Freund, Petr Gremlica nebo Michal Redl. Na Radovana
Krejčíře byl pak vydán příkaz k jeho vazebnímu zadržení a domovní prohlídce.
Těšínský podnikatel ale díky informátorům z řad policie dostal včas informace o tom,
že jej policie bude chtít zatknout, a tak raději okamžitě prchnul za hranice. Schovávat se
údajně měl na Slovensku a v Rakousku.373
Následná domovní prohlídka 23. července 2003 se tak uskutečnila bez pána
domu - a oproti té z předchozího roku byla kratší. „Zatímco první prohlídka trvala 55
hodin a účastnilo se jí 30 lidí, tentokrát to zvládlo 15 policistů za 24 hodin.“374 Lepší
výkon ze strany policistů byl zřejmě do jisté míry dán tím, že už se ve vile poměrně
dobře orientovali - a spoustu času ušetřilo také to, že už nemuseli zdlouhavě hledat
tajnou místnost. V ní sice i při druhé prohlídce našli několik dokumentů, ale většinu z
370

Tamtéž, s. 111.
Tamtéž, s. 112-113.
372
Tamtéž, s. 116-117.
373
Tamtéž, s. 119-124.
374
Tamtéž, s. 126.
371

79

nich už Radovan Krejčíř po minulé razii ukrýval na jiném místě. Krejčíř se z důvodu
obavy z návratu do vězení odmítal do České republiky vrátit. Proto po něm policie 20.
srpna vyhlásila celostátní pátrání. Díky tomuto kroku mohlo také být zahájeno
podnikatelovo trestní stíhání za podvody v kauze Technology leasing - bylo proti němu
jen vedeno jako proti uprchlému.375
Policistům sice útěk Radovana Krejčíře do zahraničí ztížil práci, ale Petr Šebesta
a Petr Polanský si alespoň na chvíli mohli oddechnout. V té době totiž mezi informátory
kolovala zpráva, že o jejich spolupráci s policií Krejčíř ví, a že se je proto chystá
zlikvidovat. S Polanským se během léta měl například sejít Miroslav Rus, pravá ruka
Vlastimila Spěváka. Policisté ale tušili, že Polanský má namále, a tak jej včas varovali,
aby se ze schůzky stáhl. Díky tomu vyšetřovatelé zjistili, že Krejčíř se Spěvákem a
Starkou pravděpodobně opět začal spolupracovat.376 Káčko se zpět do České republiky
vrátil 18. září 2003. Údajně to bylo proto, že „měl od svých právníků slib, že by neměl
jít do vazby.“377 Dobrá nálada mu ale vydržela jen pár hodin - hned po přihlášení na
policii mu totiž bylo předáno oznámení o jeho trestním stíhání, na základě kterého mu
bylo sděleno, že je zadržen, a že by soud měl v nejbližší době rozhodnout o tom, zda na
něho bude uvalena vazba či nikoliv.
Jen šest dní po Krejčířově návratu zpět do Čech tuzemskými médii proběhla
šokující zpráva, podle které byl Petr Šebesta zastřelen, když jel večer předtím na své
motorce domů nedaleko rekreačního areálu Vystrkov. Česká média ve zprávách o
Šebestově smrti Krejčířovo jméno zmiňovala, ale podezření z vraždy směřovala spíše
směrem k Jaroslavu Starkovi. Radovan Krejčíř měl sice díky úmrtí policejního
informátora o starost míň, avšak stále zde byla hrozba ze strany dalšího přeběhlíka Petra
Polanského. Toho se Krejčíř rozhodl jakožto svědka znevěrohodnit tím, že jej nechal
vyšetřovat za podvod. Polanský se ho měl dopustit již dříve vypůjčením 15 milionů
korun na stavbu vily. Částku mu měl poskytnout sám Krejčíř. Podle kontroverzního
miliardáře mu ale Polanský peníze nevrátil. Důležitým svědkem dosvědčujícím, že
Krejčíř lže, měl být právě Šebesta. Jeho zavraždění jen pár dní před výpovědí před
soudem se tak Krejčířovi velice hodilo.378
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Těšínský podnikatel se od svého návratu z vězení také mnohem více zaměřil na
boj proti samotným policejním vyšetřovatelům. Podle Františka Mrázka měl například
poskytnout svému advokátovi Tomáši Sokolovi deset milionů korun k tomu, aby
jakýmkoliv způsobem zařídil rozpuštění vyšetřovacího týmu Kruh.379 Od svých
informátorů si pak obstaral jména všech lidí, kteří proti němu u policie vypovídali - a to
včetně jejich krycích jmen. Policisté tento seznam našli mezi poznámkami, které mu
zabavili při domovní prohlídce. Na papíře byl následující text: „,Utajovaní svědci:
Blažková = Bechara, Novák = Polanský, Trnka = Hnátek, Zelenka = Šebesta,‘ (...)
Šebestu si Krejčíř mohl ze svého seznamu vyškrtnout. Na Polanském se stále pracovalo.
Takže zbývali dva: Tarek Bechara a Mikuláš Hnátek.“380 Druhý jmenovaný svou
usvědčující výpověď vůči Krejčířovi 12. prosince 2003 stáhnul, což pro policii bylo
důkazem, že Krejčíř tahá za nitky pražského podsvětí i nadále.381 Svou výpověď vzal
zhruba ve stejné době nazpět i Michal Redl, který v Krejčířově seznamu nefiguroval.
Redl ale v jednu chvíli s policisty také spolupracoval, a to zejména při objasňování
vyvádění peněz z firmy Technology leasing. Stejně jako Hnátek ale nakonec uvedl, že
vše, co původně na Krejčíře prozradil, učinil jen pod nátlakem detektivů.382 Z lidí
ochotných mluvit tak zbýval jen v zahraničí skrývající se Tarek Bechara.
Bechara stále toužil po zničení svého bývalého přítele, takže s výslechem policie
souhlasil. Problém byl v tom, že sám byl v České republice obviněný z podvodů, takže
pokud by se ze zahraničí vrátil, hrozilo by mu taktéž zatčení. Z toho důvodu přislíbil, že
bude vypovídat pod podmínkou, že výslech proběhne mimo území republiky
prostřednictvím internetového videohovoru. Zoufalí policejní vyšetřovatelé s tímto
nestandardním návrhem souhlasili, a tak se hovor uskutečnil 18. prosince v dopoledních
hodinách. Bechara seděl během výslechu v německé Chotěbuzi.383 Na věcech, které
tehdy zazněly, Bechara trval necelý rok. 27. října 2004 ale prohlášení o stažení své
výpovědi sepsal i on. Libanonský podnikatel se pravděpodobně zalekl protiútoku, který
proti němu podnikli Krejčíř se Sokolem. Ti policii předali spolehlivé informace o
Becharových podvodech. Mělo se jednat o „zpronevěru tří vozů Mercedes, Porsche,
Lamborghini a k tomu v přepočtu zhruba čtrnáct milionů korun z dalšího podvodu.“384
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Už na začátku roku 2004 ale policisté pokračovali ve výsleších. Na přelomu
února a března postupně předvolali Jaroslava Starku, Vlastimila Spěváka, Jetullaha
Mjekiqiho a Miroslava Ruse. Nikdo z nich na Krejčíře žádné zajímavé informace
neprozradil.385 I přesto se ovšem detektivové nehodlali vzdát a především díky svému
kolegovi Lukáši Drlíkovi pomalu sestavovali střípky informací v ucelený obraz toho,
jak Krejčíř a jeho spolupracovníci plánovali ovládnout státní podnik Čepro.386 Klíčovou
roli v gigantickém podvodu měla hrát Krejčířova firma Venturon Investment, která v
prosinci roku 2003 podala na Čepro žalobu s tím, že Čepro odmítá Venturonu vydat 200
tisíc tun pohonných hmot, které Venturon údajně ve státní firmě skladoval. Pravda byla
ovšem jiná - toto velké množství benzínu a nafty bylo ze strany Venturonu smyšlených,
protože celý objem už dávno vybrala spřízněná firma Bena. To ovšem zůstalo vinou
chyb ve smlouvách nezaevidováno a Venturon tak mohl po Čepru oněch 200 tisíc tun
pohonných hmot vymáhat, protože se formálně ve skladech Čepra stále nacházely.387
Policistům ale v té době ještě nedávalo smysl, jak si Krejčíř a jeho lidé mohli být jisti
vítězstvím v následném soudním sporu s Čeprem, které by si obrovský
několikamiliardový podvod rozhodně nenechalo líbit.
Krejčíř se mezitím měl během roku 2004 ve vazbě poměrně dobře. Kvůli
problémům se zády si během dubna vynutil třikrát týdně návštěvu lékaře, kde se o něho
starala masérka. S ní i dalším nemocničním personálem si Krejčíř vytvořil poměrně
dobrý vztah. Díky tomu mohl uskutečnit svůj plán. „Dohodl se s manželkou Kateřinou,
že za ním přijede do brněnské nemocnice. Tam už měla nachystané oblečení masérky,
do kterého se převlékla. Pak se vyměnila s domluvenou sestřičkou. Krejčíř si tak
konečně mohl užít partnerský život.“388 Vše ale jednoho dne prasklo a kontroverzní
podnikatel měl tak zase smůlu.
V červnu Radovan Krejčíř stále dočasně bydlel ve vazební věznici. V rádiu ale
zaslechl pozitivní zprávu - 26. června se po neúspěchu po volbách do europarlamentu
rozhodl z čela ČSSD odstoupit Vladimír Špidla. To Krejčíře velice těšilo, protože
sociálním demokratům nepřál nic dobrého od doby, kdy mu slíbili privatizaci Čepra,
kterou nakonec nedodrželi. Do čela strany byl dosazen Stanislav Gross, který v nové
funkci hned čelil výzvě - musel získat v Poslanecké sněmovně většinu, protože už před
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Špidlovou rezignací měla koalice ČSSD, US-DEU a KDU-ČSL jen těsnou většinu 101
hlasů a změny ve vedení nejsilnější strany kompaktnosti vládního subjektu příliš
nepomohly. Krejčíř proto okamžitě kontaktoval unionistu Mariana Bielesze, který
pocházel stejně jako on z Českého Těšína. Káčko mu nabídl úplatek 10 milionů korun,
pokud koalici potopí tím, že proti ní půjde. V takovém případě by totiž vládní ČSSD
ztratila většinu, což by jí vládnutí značně zkomplikovalo. A právě díky tomuto
pomyslném noži na krku chtěl Krejčíř sociální demokracii donutit k privatizaci Čepra.
Stanislav Gross ale situaci zvládl a „Bieleszovi nabídl řešení ze svízelné situace...aby se
raději vzdal poslaneckého mandátu, a tím se zbavil i nechtěné role, kterou mu přiřkl
Krejčíř.“389 Bielesz nakonec souhlasil a 8. července rezignoval. Ve funkci ho nahradil
Zdeněk Kořistka, který koalici podpořil, a Gross tak mohl v klidu začít sestavovat
novou vládu.390
Radovan Krejčíř byl z vazby propuštěn 17. září z důvodu, že vypršela roční
lhůta, což byla maximální doba, po kterou mohl být zadržovaný.391 V té době už jeho
nejbližší spolupracovníci dávno připravovali dlouho očekávaný podvod na Čepro,392
který byl již popsán o několik odstavců výše a zakládal se na vymáhání pohonných
hmot v ceně zhruba tří miliard korun. Čepro tou dobou mělo na účtu jen zhruba
miliardy dvě, takže by v případě prohry soudního sporu nebylo schopno Krejčířovi
peníze zaplatit. To Krejčíř dobře věděl. Tou dobou měl už totiž vymyšleno, že „by si
nechal zablokovat ve svůj prospěch většinu akcií Čepra. (...) Tomu se říká zločinecká
privatizace státního majetku.“393
Rodák z Českého Těšína ale samozřejmě nechtěl jít do soudního sporu bez
jistoty, že soudce rozhodne v jeho prospěch. Měl proto vymyšlenou další lest, o které
policisté nevěděli - s využitím svého atraktivního spolupracovníka Aleše Kohoutka
svedl Ivanu Skopcovou,394 která v Čepru pracovala na podatelně. Zamilovanou
Skopcovou pak Kohoutek za úplatu ve výši jednoho milionu korun přesvědčil k tomu,
aby soudní obsílky předávala jemu - a k jejímu zaměstnavateli se tak nikdy nedostaly
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zprávy o tom, že se má dostavit k soudu.395 Díky tomuto kroku byla Krejčířova žaloba
vyřízena rychle a v jeho prospěch. Soud totiž nulovou reakci Čepra na obsílky chápal
tak, že se státní firma vzdává jakékoli své obhajoby. Krejčíř tak měl být během několika
dní o tři miliardy bohatší. Geniálně provedený plán se mu ale zhroutil 4. listopadu.
Selhal lidský faktor. Jakub Konečný spolupracující s policií totiž vše řekl detektivu
Tichému,396 a ten díky tomu mohl spustit proces, na jehož konci „23. listopadu 2004
soud nakonec zastavil exekuci Čepra.“397
Krejčíř údajně po tomto neúspěchu zuřil, protože Čepro pro něho bylo důležitou
metou, které se nehodlal vzdát. I tento nezdar proto dost možná přispěl k jeho
zhoršenému psychickému stavu. Bral sice „už od devadesátých let na začínající deprese
lék Prozac,“398 jenže vinou dvou pobytů za mřížemi se deprese zhoršovaly a na přelomu
let 2004 a 2005 dokonce začaly měnit jeho osobnost. Mezi 17. lednem a 11. únorem
proto musel být hospitalizován na psychiatrické klinice ve Všeobecné fakultní
nemocnici v Praze. Krejčíř si kromě depresí stěžoval i na výkyvy nálad, bolesti a
nespavost. Měl nedůvěru ke všemu a ke všem. Jeho stav se v průběhu hospitalizace
postupně zlepšil, a proto se po necelém měsíci rozhodl požádat o propuštění. Doma pak
denně bral pět druhů různých léků.399 Krejčířovi spolupracovníci říkali, že jejich šéf v té
době často měnil nálady a stal se ve svém jednání nevyzpytatelným. Dokonce i
„policisté, kteří ho sledovali a odposlouchávali, začali mít čím dál silnější pocit, že dělá
vše pro to, aby se pomstil všem: mafiánům i policajtům.“400
Detektivové se navíc zhruba ve stejné době od Františka Mrázka dozvěděli, že
Krejčíř shání v podsvětí zbraně, aby se mohl pomstit za svého otce. Podle Mrázka měl
dokonce na Slovensku shánět i nástražná výbušná zařízení, protitankové granáty RPG a
dva samopaly. Vraždy vytipovaných lidí pak měl provádět jistý chorvatský gang.401
Jaroslav Kmenta ve Žralokovi o několik stran dál popisuje pokus o atentát na Jaroslava
Starku, který se odehrál 7. května 2005. Atentátníci Starkovi v jeho domě vypnuli
elektřinu, aby jej vylákali na ulici. Ve chvíli, kdy fotbalový boss stál u skříně s
pojistkami, se ozvaly výstřely ze samopalu. Dva z nich svůj cíl zasáhly, a to do ruky a
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břicha. Starka sice silně krvácel, ale nezemřel. Snad všichni tušili, že za pokusem o
vraždu stáli lidé od Krejčíře, ale nikdo neměl důkaz. Dokonce i samotný Starka tvrdil,
že to Krejčíř nebyl, protože nechtěl přiznávat svou vinu na únosu jeho otce Lamberta.402
Starka ovšem nebyl jediný, kdo měl na svých zádech terč. Krejčíř nezapomněl
ani na Konečného podíl na únosu svého otce. A pomsta přišla první březnový den roku
2005. Konečný měl nejdříve schůzku s detektivem Tichým, na které mu mj. prozradil,
že Krejčíř chystá další akci, při které by mu měl bílého koně dělat nějaký nový člověk s
polským jménem.403 Ze setkání se vydal do Šrobárovy ulice, kde se měl před šestou
hodinou večer potkat s bývalým boxerem Petrem Řezníčkem. Ze srazu se ovšem domů
nevrátil. Trojice detektivů Tichý, Kopp a Dvořák sice případ hned druhý ráno
vyšetřovala, nic přelomového ovšem nezjistila. V Konečného trezoru pak pouze
objevila dopis o jeho prvním únosu, který na něho Krejčíř zosnoval již v dubnu roku
2002. V dopisu bylo do detailu rozepsáno i to, jak byl tehdy Konečný pod pohrůžkami
donucen převést své vily na Krejčíře. Toto zjištění pouze podpořilo policisty v názoru,
že i za druhým zmizením stojí kontroverzní miliardář. Měl by k tomu dobrý motiv pomstu za únos a vraždu otce Lamberta i odplatu za to, že Konečný donášel policii.
Zvláštní bylo také to, že s druhým Konečného zmizením někdo vyvedl 200 milionů
korun z jeho firmy K. P. Edwards. A „policie byla přesvědčena, že architektem tohoto
podvodu byl opět Krejčíř.“404
Byly zřejmě jen dvě věci, které tou dobou psychicky labilního Krejčíře
nenechávaly ani minutu chladným. Kromě snahy pomstít se všem, kdo měli podíl na
zmizení jeho otce, to bylo již zmiňované Čepro. Po neúspěchu akce první, která později
dostala přízvisko „Malé Čepro,“ začal Krejčíř připravovat akci druhou - a mnohem
větší. O ní se policisté dozvěděli na začátku června, a to díky telefonátu jistého Radka
Zwierzyny, který „se narodil roku 1973. Pocházel z Českého Těšína a byl to zadlužený
a neúspěšný podnikatel.“405 Zwierzyna policii prozradil, že Krejčíř chystá svůj zatím
největší podvod, při kterém měl obrat stát o několik miliard, získat vliv nad Čeprem a
při cestě za tímto cílem zabít minimálně jednoho člověka. Zavražděným mužem měl být
podplacený celník, a proto detektivové dali podvodu, který se vžil pod označením
„Velké Čepro,“ krycí jméno Celník. Zwierzyna se přiznal, že je nastrčeným bílým
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koněm v zadlužené firmě Tukový průmysl. Ta dlužila státu 2,9 miliardy a podvod měl
začít právě tam. Krejčíř měl v této firmě uložit falešné bankovky ve výši zhruba pěti
miliard korun. Čirou náhodou by ve stejný den přijel na kontrolu podplacený celník,
který by uložené peníze objevil, zaprotokoloval, a kvůli dluhu firmy následně ve
prospěch státu zabavil. Dodávku s penězi a celníkem by následně při převozu přepadli
Krejčířovi lidé, kteří by celníka jakožto nepohodlného svědka zavraždili.406 Vypadalo
by to tak, že celník pět miliard ukradl a utekl s nimi někam do zahraničí.407
Firma Tukový průmysl by v tu chvíli měla v rukou papír který by potvrzoval, že
stát jí zabavil pět miliard korun. Krejčíř by tak mohl po státu žádat nejen smazání dluhu
ve výši 2,9 miliardy, ale mohl by jej také žalovat a chtít přebývající 2,1 miliardy
vyplatit zpět. Stále navíc reálně hrozilo, že by od státu získal „další 2,9 miliardy korun,
pokud by se spor [s nezaplaceným clem za pohonné hmoty] podařilo otočit a tyto peníze
od Čepra [státu] nakonec vymoci.“408 Díky tomu by pak Krejčíř mohl strategickou
státní firmu ovládnout a ještě získat až pět miliard. Radek Zwierzyna za svou roli bílého
koně dostal 1,2 milionu korun. Další milion eur si mohl vydělat, pokud by bylo „Velké
Čepro“ úspěšné.409 Policii tak zajímalo, proč se jen pár dní před akcí rozhodl
kontaktovat policii. „Zwierzyna uvedl, že nechtěl, aby se vraždilo.“410 Jak později
detektivové zjistili, dalším motivem pro spolupráci s policií bylo také to, že Krejčíř
Zwierzynovi řekl, že dodávkou s celníkem pojede také. Těšínskému podnikateli proto
došlo, že jako nepohodlný svědek by mohl být zavražděný také.
Policisté měli na důslednou přípravu akce, která by realizaci Krejčířova plánu
zabránila, několik dní. Krejčíř ale najednou vydal pokyn, že se akce odehraje dříve.
Důvodem možná bylo i to, že Krejčíř vycítil nějaký podraz. Muži zákona každopádně
museli jeho zatknutí uspíšit, aby nedošlo na nejhorší - na vraždu nevinného celníka.
Zwierzyna proto dostal policejní ochranu, byl ještě týž den vyslechnut soudem, a
policisté začali připravovat zadržení samotného Krejčíře.411 Ten o chystaném zátahu
neměl pravděpodobně žádné tušení. Ještě dopoledne „v pátek 17. června se Krejčíř sešel
s Daliborem Bártkem z České televize z pořadu Reportéři ČT. Krejčíř chtěl navodit
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dojem, že nic nechystá. (...) ,Hovořil o tom, že bude mít nějaké následující dny určitý
program. To znamená, že podle mého mínění vůbec netušil, že se na něj něco chystá,‘
vyprávěl pak Bártek o svém neobvyklém setkání.“412
Odpoledne měl pak Krejčíř ve svém diáři naplánovanou nepoměrně
nepříjemnější událost, a to návštěvu zubaře, protože měl tou dobou dlouhodobě
nesnesitelné bolesti. Právě během stomatologického zákroku, kdy by byl Krejčíř pod
narkózou, by jej policisté bez problémů zatknuli. Kontroverzní podnikatel ale dostal při
sezení v čekárně strach, a rozhodl se proto odjet předčasně. Policisté byli v šoku: „,On
se normálně posral strachy,‘ řekl detektiv Tichý, když se dozvěděl, že to Krejčíř u
stomatologa zabalil.“413 Na řadu proto musel přijít záložní plán - zadržet Krejčíře přímo
u něho doma. Policejní komando do Krejčířovy vily vtrhlo v noci ze 17. na 18. června.
Rozespalému miliardáři trvalo dlouhou dobu, než si uvědomil, co se vlastně děje,
protože si před spaním kvůli bolestem zubů vzal prášky na spaní. I díky tomu nakonec
zasahující jednotka poměrně rychle zpacifikovala jak Krejčíře, tak celou jeho
ochranku.414
Policejní razii a následnému Krejčířovu útěku z vily až na Seychely je ve
Žralokovi věnováno téměř padesát stran. Na akci, kterou podle Kmenty média později
označila například za velké faux pas, blamáž či fiasko,415 se podílelo velké množství
policistů. Většina z nich ale na ostré zásahy nejezdila. „Kromě zásahové jednotky
URNA a dvou státních zástupců bylo ve vile deset policistů z protikorupční policie.
Nebyli z operativy. Byli to vyšetřovatelé nebo analytici a taky jeden ajťák.“416 I to byl
možná důvod, proč byl ve výsledku zásah neúspěšný. Velké skupině lidí navíc velel Jan
Špitálský, který nejen, že měl mít jen pár měsíců do důchodu, ale za poslední dlouhou
dobu se žádné podobné akce neúčastnil, protože už pracoval spíše jenom v kanceláři.
Špitálský tak například zapomněl Krejčířovi sdělit obvinění z trestného činu zločinného
společní a podvodu na Čepro.417 To později Krejčíř také využíval k omluvě svého
útěku, když říkal, že nevěděl, že byl z něčeho obviněn. Proto se údajně domníval, že jde
jen o samotnou domovní prohlídku a on tak může klidně odejít, protože vlastně nebyl
vůbec zadržen.
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Průběh prohledávání vily byl podle dostupných zpráv velmi chaotický a
nekoordinovaný. Jednotliví policisté se mezi sebou nemohli pořádně domluvit, hádali se
a překřikovali. Krejčířovi jako hlavnímu podezřelému po dvou hodinách sundali pouta a
nechali ho v klidu volat z jeho mobilního telefonu.418 Těšínský podnikatel měl dokonce
ve dvou případech možnost sebrat zbraň a začít po policistech střílet, ale neudělal to.419
Zasahující policisté kromě velkého množství různých dokumentů našli také mnoho
dokladů. Na hromadě pak ležely: „řidičský průkaz Seychel, seychelský pas, česká
občanka, český pas, kartička VZP, SIM karty, zlatá VISA karta Živnostenské banky,
plastová karta s magnetickým proužkem na otevírání dveří a s nápisem číslo 10. Ležely
tam také průkaz jachetního kapitána, očkovací průkaz či chorvatský průkaz člena svazu
potápěčů.“420 O několik momentů později pak státní zástupce Jaroslav Dolejší našel
různé ručně psané poznámky, které dosvědčovaly celý chystaný podvod „Velké Čepro“
tak, jak jej popisoval Zwierzyna.421
Až na zmíněný chaos a nepochopitelnou volnost Krejčíře probíhala policejní
razie až do osmi hodin ráno poměrně normálně. Pak ale nastal zlom, který byl ještě
několik týdnů předmětem žhavých diskusí prakticky všude - Krejčíř z vily plné po zuby
ozbrojených policistů zmizel. Jaroslav Kmenta zevrubně popsal situaci jak z pohledu
samotného Krejčíře, tak z pohledu zasahujících policistů. Krejčířova obhajoba byla
založena na tvrzení, že Dolejší v rozhovoru mezi čtyřma očima po Krejčířovi žádal
dokumenty týkající se Čepra společně s šedesátimilionovou směnkou, která by
dokazovala jeho půjčku sociálním demokratům na předvolební kampaň. Obojí měl
údajně mít Krejčíř ve vedlejší vile o několik domů dál, a proto se podle svých slov s
Dolejším dohodl, že pro dokumenty zajde. Ve chvíli, kdy odcházel, se jeden ze
zasahujících policistů měl zeptat na toaletu, a tak ho Krejčíř k záchodům při svém
odchodu doprovodil. Když připravoval dokumenty ve vedlejší vile, údajně přiběhl jeden
z členů jeho ochranky s tím, že policisté v první vile si myslí, že Krejčíř utekl. Vinou
nervozity pak na Kateřinu Krejčířovou měli křičet, že až jejího muže najdou, bez milosti
ho za útěk zastřelí. V tu chvíli Krejčíř dostal strach - bál se, že Dolejší jej pro
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dokumenty poslal záměrně, aby policie měla záminku jej odstranit. Proto se rozhodl s
členem své ochranky utéct.422
Verze vyšetřovatelů byla samozřejmě diametrálně odlišná. Intimní rozhovor
mezi Dolejším a Krejčířem, a tedy ani jejich následná domluva o odchodu pro
dokumenty, v ní totiž vůbec nefiguruje. Vše mělo začít ve chvíli, kdy se Bláha, jeden z
členů policejního počítačového oddělení, zeptal na toaletu. Krejčíř se nabídl, že ho k
záchodům doprovodí. Údajně ale záměrně minul nejbližší toalety a policistu vedl do
podzemní chodby, která vedla do druhé části velkého areálu. „Asi v polovině této
chodby byly prosklené dveře, které byly otevřené. Hned za nimi byly dveře do boku
chodby. A právě za nimi byl záchod.“423 Bláha si sice při výkonu své potřeby nechal
dveře k záchodu otevřené, ale Krejčíř pohotově zmizel za prosklené dveře, které za
sebou zavřel tak, aby za ním nikdo nemohl. Potom už pro něho dle všeho nebylo
problémem namířit si to do zadní části vily, kde žádní policisté nebyli. Přes zahradu a
nikým nestřeženou zadní branku se pak dostal na ulici, kde jej pravděpodobně vyzvedli
členové jeho ochranky. Policista Bláha, který se po použití toalety vrátil do chodby, se
pak kvůli zavřeným skleněným dveřím musel vrátit zpět do přední části vily - a tam už
policistům začalo pomalu docházet, že Krejčíř s největší pravděpodobností uprchl.
Trvalo jim ale několik dlouhých minut, než přišli na to, kudy těšínský rodák vlastně
odešel.424
Po tomto skandálním selhání prošla policie v dalších týdnech rozsáhlou
reorganizací. Rozpuštěno bylo například celé operativní oddělení a deset zasahujících
důstojníků bylo postaveno mimo službu. Velitel zásahu Jan Špitálský byl dokonce
odsouzen. „Za maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti dostal podmínku.“425 Média
samozřejmě spekulovala, jestli byl Krejčířův útěk jen momentálním a fatálním selháním
policie, nebo jestli nemohli být někteří zasahující policisté podplaceni. Časem ale
převládla všeobecná shoda nad první variantou. Že se jednalo jen o neschopnost
přítomných mužů zákona a nikoli o korupci, se nezávisle na sobě v rozhovorech shodli
také herec Hynek Čermák, režisér Jan Pachl a novinář Jaroslav Kmenta.426 Pravdivost
verze policejních vyšetřovatelů by mohly dokládat také záběry z průmyslové kamery
hlídající zadní část zahrady, která Krejčíře při odchodu natočila. Na záznamu totiž bylo
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vidět, že Krejčíř po schodech nahoru vybíhal.427 Pokud by byl s Dolejším skutečně
domluvený na tom, že dokumenty ze svého druhého domu přinese zpět, pravděpodobně
by tolik nechvátal.
Zhruba v deset hodin už bylo pátrání po uprchlém podnikateli v plném proudu.
Byl na něho vydán mezinárodní zatykač a další policejní skupina začínala s
prohledáváním Krejčířovy firmy na Karlově náměstí. Tam našla natisknuté
napodobeniny švýcarských franků v celkové hodnotě pěti miliard korun, které měl
Krejčíř připravené pro akci „Velké Čepro.“ Množství bankovek policisty ohromilo:
„Kdyby se bankovky švýcarských franků poskládaly na sebe, byl by z toho komín
vysoký asi pět metrů, a pokud by se rozmístily vedle sebe, byla by z toho cesta dlouhá
asi 8,5 kilometru.“428
Ať už byla pravda o Krejčířově zmizení policistům z jeho vily jakákoliv,
Jaroslav Kmenta správně podotknul, že při vykreslování následného přesunu Krejčíře na
Seychely už se musí vycházet jen z popisu samotného těšínského podnikatele. Ten svou
téměř šachově mistrovskou taktiku zevrubně rozebral ve svých knihách. Díky pomoci
svého kamaráda Petra Hrubého a dalších přátel se mu podařilo z Černošic do Prahy
během několika dní dostat až na Seychelské ostrovy. Cesta ale nebyla vůbec jednoduchá
a uprchlý podnikatel musel být během svých přesunů velice opatrný. Ještě 18. června se
Krejčíř pomocí automobilu přesunul z Černošic do Českého Krumlova a následně skrze
Kyjov až do Brna, kde strávil noc. Odtud přejel do Beskyd, kde na místní horské chatě
pobyl zhruba týden. Přesun do Beskyd měl Krejčíř skvěle promyšlený, jelo se celkem
ve čtyřech vozech. „Řidič prvního byl volavka. Toto auto mělo za úkol zajet k policejní
hlídce, pokud by na ni kolona narazila. (...) Druhé auto byl jeep. Kdyby to volavce
neprošlo, tak by jeep zajel do příkopu, řidič vyskočil ven a utíkal do polí. Samozřejmě
by se za ním policajti pustili. Což by odvedlo pozornost a Krejčíř, který jel jako
spolujezdec ve třetím voze, by mohl v klidu projet. Čtvrté auto byla pojistka.“429
Z Beskyd mohl Krejčíř zamířit buď na Slovensko, nebo do Polska. Vzhledem k
tomu, že na Slovensko už v minulosti prchnul, tuto variantu policisté mohli
předpokládat. I proto nakonec zvolil Polsko. Autem se přesunul až do Třince, kde
nasedl na horské kolo a za využití lesních cest překonal zelenou hranici s naším
severovýchodním sousedem. Jeho přátelé mezitím ještě více zmátli policii, když vyslali
427

KMENTA, Jaroslav. Padrino Krejčíř: Žralok. op. cit., ref. 354, s. 371.
Tamtéž, s. 376.
429
Tamtéž, s. 383.
428

90

Krejčířova dvojníka ve sportovním Lamborghini těsně za hranice se Slovenskem. Tam
se člověk podobný Krejčířovi nechal záměrně zachytit kamerou na benzínové pumpě,
odkud ještě poslal SMS zprávu Kateřině Krejčířové, že je v pořádku a během několika
dní odletí směrem na Kubu. Na tuto promyšlenou zpravodajskou hru neskočila pouze
policie, ale také česká média, která okamžitě začala chrlit zprávy o tom, že Krejčíř je s
největší pravděpodobností na Slovensku.430 Pravý Krejčíř si mezitím v Polsku „nechal
narůst bradku, nasadil si hnědé oční čočky, koupil si dioptrické brýle a vlasy si načesal
dopředu. Vypadal neobvykle intelektuálsky.“431 Začal navíc vystupovat pod jménem
Tomáš Tomiga a vydával se za nukleárního fyzika.
Krejčíř alias Tomiga v Polsku nasedl na vlak a zamířil na ukrajinskou Oděsu.
Tam přesedl na loď, která ho přes Černé moře dostala do Istanbulu. V turecké metropoli
pobyl zhruba týden. Poté nasedl na letadlo a odletěl do Dubaje. Tam se sešel se svou
manželkou a synem a společně odletěli na Seychely.432
Příletem Krejčířových na Seychelské ostrovy Žralok končí. Kniha v epilogu
ovšem ještě shrnuje osudy všech lidí, kteří v kauze Radovana Krejčíře do jeho přesunu
na Seychley nějakým způsobem figurovali. Je zde také mj. uvedeno, že „z pěti
klíčových svědků proti Krejčířovi přežili nakonec jen tři.“433 Jednalo se o Tareka
Becharu, Petra Polanského (oba byli několik let ve vězení za svou trestnou činnost) a
Radka Zwierzynu. Naopak zmizení a smrt dalších dvou svědků, Jakuba Konečného a
Petra Šebesty, policie dodnes neobjasnila.

4.3 Publikace Padrino Krejčíř: Afričan
Okamžitě po přečtení prvních stránek knihy Padrino Krejčíř: Afričan je patrné,
že toto dílo vychází oproti dalším dvěma částem trilogie z velké části z informací, které
prozradil přímo Miloš Potiška, dlouholetá Krejčířova pravá ruka v Jihoafrické
republice. Už začátek knihy je psán přímo očima samotného Potišky. Ten ovšem v
Afričanovi své příjmení neuvádí. Prozrazuje pouze své křestní jméno a jihoafrické
přezdívky „Majlo nebo Speedy Gonzáles.“434 Celé jméno i s příjmením lze ovšem
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nalézt v knize Film vs. realita - Gangster Ka a Gangster Ka: Afričan, které taktéž
napsal Jaroslav Kmenta.435
Výpovědi Miloše Potišky v průběhu celé knihy samozřejmě protkávají
informace psané samotným Jaroslavem Kmentou, čímž se Afričan značně odlišuje od
Gangstera i Žraloka. Statě psané přímo ze zkušeností Krejčířova bodyguarda jsou
psány bezpatkovým písmem, kdežto myšlenky autora knihy jsou psány písmem
patkovým. Graficky je tak dobře rozeznatelná promluva Jaroslava Kmenty od
komentářů Miloše Potišky. Myšlenky obou mužů jsou navíc v některých místech
doplněné přepisy dobových zpráv z médií, které jsou pro lepší orientaci doplněny o
datum jejich vydání.
Prolog knihy je věnován přestavení Miloše Potišky. Ten se čtenářům v úvodu
mj. svěřuje s tím, že pro Krejčíře sice začal pracovat až v Jihoafrické republice, ale že se
s ním znal již dříve z České republiky. Důvodem jejich známosti byly drogy. Krejčíř si
u Potišky několikrát objednal kokain. O několik let později se Miloš přesunul do JAR,
aby pro Káčka začal pracovat. Jihoafrická republika údajně byla pro Krejčíře jako
dělaná, protože za peníze tu šlo zařídit naprosto cokoli: od drog, zbraní, falešných
dokladů a identit, až po uplacení nejvyšších úředníků a policistů. Role Miloše Potišky
byla jasná - zařizoval jako pravá ruka cokoliv, co si Krejčíř zrovna přál. Za dobu jejich
spolupráce tak Potiška dělal různé věci od Krejčířova řidiče, ochranky, výběrčího
výpalného, až po méně obvyklé úkoly, jako bylo falšování dokumentů, vydírání a
kopání děr na mrtvoly kdesi na opuštěných místech za městy.436 I přesto ale Potiška měl
podle svých slov zásady, které by neporušil: „Nevraždím. Jen dělám pro Krejčíře
špinavou práci, kterou pak do úplného konce dovedou jiní.“437
V případě záhadného zmizení Uweho Gembally byl Krejčíř v médiích často
zmiňován jako člověk, který německého podnikatele s luxusními automobily hned po
příletu do JAR unesl a následně nechal zavraždit. Krejčíř popíral, že by s jeho ztracením
měl cokoli společného. Ve skutečnosti byla pravda někde uprostřed. Český podnikatel
zmizení svého německého protějšku sám neprovedl, ale měl na něm svůj podíl. Na
únosu se Krejčíř domluvil s Jeromem Safim, jihoafrickým podnikatelem s drogami a
lehkými dívkami. Safi Gemballu vylákal do JAR pod záminkou slíbení podpisu smluv o
otevření jihoafrické pobočky Gemballovy firmy na úpravu luxusních aut. Safi s
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Krejčířem ale žádnou spolupráci s německým obchodníkem neplánovali. Od začátku
chtěli Gemballu jen unést a připravit ho o jeden milion eur, což byla stejná částka,
kterou měl německý podnikatel Krejčířovi poslat schovanou v tajné schránce uvnitř
Porsche Cayenne, které si u něj Krejčíř objednal. „Gemballa ale na poslední chvíli z
riskantní operace cuknul. Auto sice do Jihoafrické republiky poslal, ale bez peněz v
tajné skrýši.“438 Safiho zlí muži pak Gemballu hned po příletu vyzvedli na letišti a
odvezli ho do opuštěného domu. Tam ho několik dní drželi a mučili. Donutili ho pak
zavolat do Německa manželce, aby mu na jeden jihoafrický účet okamžitě poslala
milion eur na výdaje spojené se založením nové pobočky jeho firmy. Se svou ženou ale
před únosci mluvil anglicky, což bylo podezřelé - normálně se totiž bavili v němčině.
Jeho žena proto poznala, že něco není v pořádku a peníze neposlala. To únosce vytočilo
a o několik dní později proto Uweho Gemballu udusili a zakopali do země. Krátce na to
ale jeho mrtvolu našla policie a spustilo se vyšetřování, které už reflektuje i zpracování
mediální. Zajímavé ovšem je, že podle Jaroslava Kmenty policie Gemballovo tělo našla
díky obrovské chybě jednoho z únosců, který si přivlastnil mobilní telefon německého
podnikatele. Podle něho pak policie pachatele vypátrala.439
Miloš Potiška v Afričanovi pouze dodal, že v této době ještě pro Krejčíře
nepracoval, a tak všechny uvedené informace má jen z doslechu: „Já jsem přijel za
Radkem asi půl roku po zmizení Gembally. Pamatuji si to přesně. Bylo to 6. září
2010.“440 Krejčíř tou dobou sháněl někoho, komu by mohl bezmezně věřit, a kdo by pro
něho řešil problémy, které se začaly v tu dobu objevovat. Jednalo se zejména o to, že
vyšetřování soukromého detektiva Paula O'Sullivana a výpověď podnikatele Juana
Meyera usvědčily Joyeho Mabasu, policejního šéfa v Johannesburgu, že byl ze strany
Krejčíře zkorumpován a záměrně tak celá policie přivírala oči před zákonnými
prohřešky českého uprchlíka.441 Další Krejčířova činnost se tak do budoucna měla
zkomplikovat. Proto byl z Česka na pomoc povolán Miloš. Jedna z prvních věcí, které si
„Majlo“ všiml bylo, že „vždycky, když Krejčíř cítil, že po něm někdo jde, nechal si
zavolat nějaké novináře a poskytl jim rozhovor. Snažil se tím chránit před případným
útokem. Anebo rozehrával novou zpravodajskou hru. Krejčíř miloval filmy o agentech a
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mafiánech. A to natolik, že se jimi ve své zločinecké kariéře inspiroval.“442 Lidi kolem
sebe si proti sobě Radovan Krejčíř podle všeho poštvával poměrně často. Bylo to
zřejmě i proto, že všechny své obchodní partnery považoval jen za kafky, se kterými se
od první chvíle stýkal jen proto, aby je obral o peníze. Což se nikomu z nich poté, co
zjistil pravdu, samozřejmě nelíbilo.443
Kromě odstranění Uweho Gembally se před Potiškovým příjezdem do JAR
stihla odehrát ještě jedna vražda, a to majitele kasin, heren a striptýzových klubů
Teazers Lollyho Jacksona. Toho našli mrtvého 3. května 2010. „Byl zastřelen v garáži
jednoho domu ve čtvrti Edleen, což je předměstí Kempton Parku.“444 Tuto vraždu česká
média zmínila jen okrajově, a to až téměř rok poté, co se odehrála. Afričan ale vše uvádí
na pravou míru. Kromě Krejčíře se na vraždě Jacksona měl podílet i George Louka,445 a
dále také Cyril Beeka, šéf mafie z Kapského Města, a již zmíněný policejní šéf Joey
Mabasa. Vykonavatel samotné vraždy není Miloši Potiškovi znám, ale osobně si myslí,
že to musel být jeden z dvojice „pěšáků“ Hein Metroviche - Jason Dominguez.446
Motivací Louky, Beeky a Mabasy k usmrcení Lollyho Jacksona byly peníze.
Proč by se ale chtěl Jacksona zbavit také jeho blízký kamarád Radovan Krejčíř? Miloš
Potiška tvrdí, že Krejčíř skrze Lollyho Jacksona pral své špinavé finance, které vydělal
ještě na podvodech v České republice. Mělo to fungovat tak, že Krejčíř pošle tyto
peníze na účet Jacksona a ten mu bude za určitou provizi vyplácet randy přímo na ruku.
Krejčíř měl ale postranní úmysly. Od Lollyho Jacksona si nechal podepsat smlouvy s
tím, že si půjčil od Krejčíře peníze. Český uprchlík to omlouval tím, že jen chce mít
kryté peníze, které mu bude posílat na účet. Ty ovšem nikdy nedorazily. A když se
Jackson začal po předem vyplacených penězích na ruku shánět, přišla na řadu vražda.
Krejčíř si pak díky papírům dokazujícím půjčení velkého množství peněz přivlastnil dva
Jacksonovy sportovní vozy a usiloval i o zisk dalšího majetku svého bývalého přítele.447
Louka byl později usvědčen z toho, že byl u vraždy Jacksona přítomen. Na poslední
chvíli stihl uprchnout na Kypr, odkud sepsal prohlášení, které mj. nepřímo poukazovalo
na vinu českého miliardáře. Nakonec se ale Louka rozhodl policii nic neprozradit.
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Zřejmě nebylo dílem náhody, že to bylo ve stejnou chvíli, kdy Loukovi dorazilo na účet
zhruba osm milionů korun přímo od Radovana Krejčíře.448
Další vražda, se kterou byl nějakým způsobem spojen Krejčíř, se stala 21. března
2011. Ten den byl zastřelen Cyril Beeka, král podsvětí v Kapském Městě, který měl
také prsty v předešlém usmrcení Lollyho Jacksona. Média stejně jako v předchozím
případě Radovana Krejčíře podezírala, ale potvrzené podrobnosti o případu opět
prozradil až Miloš Potiška v knize Jaroslava Kmenty. Beeka byl údajně jedním z mála
lidí, kteří Krejčíře obírali o peníze. Český uprchlík to sice věděl, ale přivíral před tím oči
z důvodu, že Beeka mohl Krejčíře seznámit s lidmi pohybujícími se v oblasti
bezpečnostních složek státu. Během předstíraného přátelství tak dokonce se „strýčkem
Cyrilem,“ jak bylo Beekovi přezdíváno, připravoval založení speciální bezpečnostní
agentury pro firmy převážející zboží přes moře, které okupovali piráti. Když ovšem
Káčko kontakty na lidi z policejních a zpravodajských služeb získal, začal mu být
Beeka na obtíž.449 Vše pak vyvrcholilo na oslavě Beekových 49. narozenin na začátku
roku 2011. Právě tam se opilý Krejčíř s Beekou pohádal. Jen o několik týdnů později
„Cyrila rozstříleli v Kapském Městě. Klasika. Vrazi přijeli na motorce. (...) Motorkář
zastavil vedle Beekova stříbrného bavoráka a zmáčkl spoušť. Vyšla sprška střel. Beeka
neměl šanci přežít.“450
Podle médií pak hned druhý den policie provedla razii v Krejčířově jihoafrické
vile, uprchlý Čech byl totiž hlavním podezřelým. Policie sice Krejčíře doma nezastihla,
ale údajně měla zajistit seznam lidí určených k likvidaci. Na základě něho tak Krejčíře
chtěla po jeho nalezení obvinit a uvěznit. Miloš Potiška ale upozornil, že realita byla
jiná. Káčko si prý nikdy žádný „hit list“ nevedl a papír se jmény proto byl falešným
důkazem, který vytvořila sama policie.451 Krejčíř podle Potišky usmrcení Beeky sice
vymyslel, ale samotný akt, stejně jako u vraždy Jacksona, on ani jeho muži neprovedl.
Český uprchlík se na odstranění strýčka Cyrila dohodl s realitním magnátem, lobbistou
a podnikatelem Markem Lifmanem, který tímto úkolem pověřil Jeroma Booysena a
jeho gang s názvem Sexy Boys. To, že za smrtí Beeky stojí tento gang později dosvědčil
i řidič Cyrila Beeky, který sice byl při vraždě svého šéfa vážně postřelen, ale nakonec
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atentát přežil. Policie nicméně věděla, že přes Booysena a Lifmana vede cesta přímo ke
Krejčířovi.452
Soukromý vyšetřovatel Paul O'Sullivan byl odhodlaný Krejčíře dostat. Na jaře
roku 2011 začal pracovat na usvědčení Krejčíře z pojistného podvodu a dlouhou dobu to
vypadalo, že uspěje. Vše začalo ve chvíli, když se Krejčíř v Johannesburgu seznámil se
slovenským urologem Marianem Tupym. Toho za příslib velké finanční odměny přiměl
k výměně vzorků jeho moči za vzorek nemocného člověka. Po nálezu na expertíze tak
Krejčíř disponoval papírem, že trpí rakovinou močového měchýře a inkasoval od
pojišťovny necelých dvanáct milionů korun. Vážná nemoc by ho navíc mohla do
budoucna ochránit před vězením, pokud by byl vydán zpět do Čech. „Káčko odkoukal
tenhle fígl v České republice. Jeho aktérem byl podnikatel Karel Steiniger, odsouzený
za daňové podvody v obchodu s naftou. (...) Měl jít sedět na několik let do vězení. Jenže
najednou přišel s lékařskou zprávou, že má rakovinu jater, a že mu zbývá pár měsíců
života. A požádal prezidenta Václava Klause o amnestii. Ten mu ji udělil. (...) Steiniger
se hned poté zázračně vyléčil a dodnes vesele podniká.“453
Věc s výsledky se ale nezdála pojišťovně a případ skončil u soudu. Tupému za
podvod hrozilo sedmileté vězení. V tu chvíli se objevil O'Sullivan s tím, že když Tupy
bude proti Krejčířovi svědčit, dostane pouze pětiletou podmínku. Vystrašený urolog
proto začal vypovídat nejen v případě podvodu s rakovinou, ale i v případě vraždy
Uweho Gembally, k jehož usmrcení se mu Krejčíř měl při jednom vyšetření svěřit.454
Krejčíř věděl, že mu teče do bot, ale nakonec si jako vždy poradil. Začal
prostřednictvím spřátelených mafiánů na Slovensku vyhrožovat Tupého rodině, která
tam stále žila. „Očekával od toho, že ta pak Tupému domluví, jak se má v Jihoafrické
republice chovat. Tupy to nakonec pochopil a svědectví proti Krejčířovi stáhl.“455
Slovenský urolog v odůvodnění uvedl, že u Krejčíře provedl kontrolní šetření a že nyní
rakovinou močového měchýře už opravdu trpí. K původní výpovědi navíc řekl, že ho k
ní přiměl vyšetřovatel O'Sullivan, který za lží viděl příležitost, jak dosáhnout vydání
Krejčíře zpět do České republiky. Soud po tomto prohlášení obvinění proti Krejčířovi
stáhl, protože původní svědek začal být nedůvěryhodný. Krejčíř opět vyhrál.
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Zhruba po půl roce proto český uprchlík mohl v klidu pokračovat ve své
protizákonné činnosti. Na konci září přinesla média jen s odstupem jediného týdne
zprávy o dvou dalších vraždách. Novináři si nemohli nevšimnout, že šlo opět o lidi,
kteří se nějakým způsobem pohybovali v Krejčířově okolí. Jako první byl nalezen mrtev
Ian Jordaan, právník již dříve zastřeleného Lollyho Jacksona. Toho někdo 20. září unesl,
donutil ho převést z Jacksonova konta zhruba čtyři miliony korun, a následně ho
usmrtil. Z vraždy byl původně podezřelý obchodník Mark Andrews, protože ten se s
Jacksonem dlouhou dobu o čtyři miliony korun přel. Pak Jackson zemřel a Andrews ve
vymáhání peněz pokračoval. Policie navíc zjistila, že čtyři miliony, které právník
Jordaan před svým úmrtím převedl, putovaly právě na účet Marka Andrewse. Ten je z
účtu okamžitě vybral. Vše vypadalo jasně. Problém ovšem nastal, když týden po vraždě
Jordaana zemřel i sám Mark Andrews. „28. září 2011 našla policie jeho tělo na dálnici
R59 mezi městy Alberton a Meyerton. Někdo popravil Andrewse jediným výstřelem do
hlavy.“456 Hlavním podezřelým se okamžitě stal Radovan Krejčíř. Ten si totiž po smrti
Lollyho Jacksona zabral dva jeho sportovní vozy a vymáhal i nemalou finanční částku.
Oháněl se přitom smlouvami o půjčkách, které od Jacksona dostal při praní svých
peněz. Ian Jordaan, právník pozůstalého Jacksona ale věděl, že jde ze strany Krejčíře o
podvod, a proto 20. září poslal fax Krejčířovým právníkům s tím, že jeho pohledávky
neuznává. Jen několik málo hodin na to byl Jordaan unesen a zavražděn. Vše do sebe
tedy hezky zapadalo. Přímé důkazy proti Krejčířovi ale chyběly.457
Český miliardář v JAR začal ke konci roku 2011 pociťovat, že se mu ztenčují
zásoby peněz. Dostal proto nápad, že by mohl začít vyrábět a prodávat drogy. Když pak
přemýšlel jaký druh by byl nejideálnější, nemusel se rozmýšlet moc dlouho. „V
Jihoafrické republice mají všechno možný. Koks, herák. A taky nějakou obdobu
pervitinu. Ale oni neumí vyrobit metamfetamin, jaký známe u nás v Česku. Takže když
vyrábějí ten svůj perník, je to šit,“458 popsal poměrně jednoduchou volbu svého
bývalého šéfa Potiška. To, že se Krejčíř rozhodl rozjet byznys s drogami, nebylo údajně
příliš překvapivé. V JAR prý u bohatých lidí pohybujících se na hraně zákona šlo o
běžnou věc. „Představte si, že přijedete do Jihoafrické republiky, máte pár desítek
milionů, jste gangster, pohybujete se v podsvětí a stanete se bossem. V takovém případě
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jste přímo předurčeni pro obchod s drogami.“459 Do drogového byznysu pomohl
Krejčířovi vstoupit Glenn Agliotti. Ten byl v JAR na drogy specialistou, ale poté, co ho
dlouhodobě vyšetřoval speciální protidrogový tým, Agliotti věděl, že potřebuje někoho,
kdo vedení jeho kartelu převezme. Sám by si už jen ponechal určitá procenta z podílu.
A Krejčíř byl skvělý adept. „Jakmile se [ale] Radkovi podařilo pár kšeftů s drogami a
jakmile se začal v prostředí drog lépe orientovat, začal se obklopovat svou partou lidí,
aby nebyl závislý jen na Agliottim.“460
Krejčíř jenom musel vyřešit, kterého vařiče pervitinu z České republiky si do
JAR pozve. Volba zprvu padla na Vítka Maděryče. Ten sice postup pro výrobu znal, ale
podle Potišky mu nakonec samotná realizace příliš nešla. Několikrát mu prý dokonce
provizorní varna málem vylétla do povětří. Během roku 2012 se proto na jih Afriky
přemístil Jan Charvát. Tomu všichni neřekli jinak než „Kulička,“ protože vážil zhruba
150 kilogramů i přesto, že nebyl příliš vysokého vzrůstu.461 Na rozjezd vlastního
podniku vyrábějícího ve velkých obrátkách ale Káčko potřeboval značné množství
peněz, které tou dobou neměl. Kromě drobných finančních podvodů462 tak začal po
svém okolí vymáhat peníze, které komu kdy půjčil. A když jeden z jeho společníků
nemohl splatit půjčku z důvodu, že mu dlouhodobě odmítala zaplatit skupina
Pákistánců, rozhodl se Krejčíř pro své peníze dojet osobně. Příliš se ale nebezpečnou
akcí netrápil, protože na ni podle Potišky vyrazil v šortkách a žabkách.463
Při vyjednávání se Krejčíř a jeho lidé s pákistánským gangem vůbec nemazlili, a
tak vše nakonec skončilo velkou vřavou, při které na malou Krejčířovu skupinu vyběhlo
zhruba sedm desítek Pákistánců s klacky a kameny. Při úprku auty byl pak navíc
postřelen Krejčířův bodyguard Jason Dominguez.464 Miloši Potiškovi z této události
zůstala v hlavě scéna, kdy všichni utíkali před pákistánským rozzuřeným davem
směrem k autům, ale jen Krejčíř šel úplně v klidu, jako by se nic nedělo: „Radek se
najednou zjevil v oblakách dýmu a normálně prošel celým tím válečným územím. Jako
kdyby se nic nedělo. (...) Měl jen triko, kraťasy a na nohách obyčejný žabky. (...) Tenhle
okamžik nikdy nezapomenu. Radek si snad myslel, že je Terminátor. Že je
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nesmrtelnej.“465 Celý tento konflikt se v dalších dnech probíral v médiích jako
přepadení pákistánského obchodu s elektronikou a podrobněji bylo jeho pokrytí
rozebráno už v kapitole zabývající se mediálním zobrazením kauzy.
Na přelomu let 2011 a 2012 spolu Miloš Potiška a Radovan Krejčíř začali mít
první vážné problémy a čím dál tím častěji se hádali. K „Majlovi“ se nedlouho na to
dostaly od Jeroma Safiho a obchodníka Sama Issy informace, že Krejčíř by ho v
nejbližší době mohl chtít nechat zavraždit. Potiška věděl, že pokud chce přežít, bude
muset utéct. Vymyslel si proto příběh o tom, že musí zhruba na půl roku do Česka, kde
má domluvený nějaký byznys. Společně s tím se Krejčířovi nabídl, že mu v Česku
pomůže s některými jeho věcmi - od domluvení dalšího vařiče pervitinu, přes vymožení
některých dluhů, až po sehnání nových lidí, které by Káčko mohl obrat o peníze.466
Potiška tohle všechno řekl záměrně a jen tak na oko. Věděl, že díky tomu mu Krejčíř
dovolí odletět. „Na tohle se Radek samozřejmě chytil. Lováky a pomsta. To je jeho
hnací motor a voda na mlýn.“467 Na konci ledna roku 2012 tak Miloš Potiška odletěl do
Prahy. Do Jihoafrické republiky už se nevrátil a s Krejčířem přerušil veškeré kontakty.
12. února pak z JAR do Prahy utekla i modelka a Potiškova přítelkyně Shimo Shield,
která využila toho, že Krejčíř byl zrovna na několik dní zavřený ve vazbě za incident,
který se odehrál v pákistánském obchodě s elektronikou při vymáhání peněz. Potiška
tvrdí, že i Shimo měl Krejčíř v plánu nechat zavraždit, a to ve chvíli, kdy by se stala
nepohodlnou a Káčko by ji už na žádný svůj plán nepotřeboval.468
Radovan Krejčíř i po odjezdu Miloše Potišky ve svých aktivitách v JAR
pokračoval. Afričan reflektuje i toto období, ačkoliv už se doplňkové informace od
Miloše Potšiky dále z pochopitelných důvodů vyskytují v menší frekvenci. O velké
mediální pozdvižení se český uprchlík postaral zejména na konci července roku 2013,
kdy všechny překvapila zpráva o tom, že jej někdo chtěl zavraždit pomocí
dvanáctihlavňového kulometu umístěného za zadní poznávací značkou

auta

odstaveného na parkovišti nedaleko jeho kanceláře. Detaily tohoto atentátu jsou
podrobněji rozpracovány v kapitole o mediálním zobrazení kauzy, nicméně v podsvětí
se údajně začalo spekulovat o tom, že tento pokus o vraždu na sebe nastražil sám
Krejčíř, aby odvedl pozornost od svých jiných činností. Ve stejné době totiž
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kontroverzní miliardář chystal významný krok ve svém drogovém byznysu - pervitin,
který do té doby prodával jen na území JAR, se poprvé chytal vyvézt do Austrálie.
Převoz 25 kilogramů návykové látky v hodnotě zhruba 44 milionů korun měl obstarat
jistý Luhkele, kterému v podsvětí přezdívali „Doktor.“ Problém nastal ve chvíli, kdy
tento kurýr beze stopy zmizel a s ním se vypařila i celá zásilka pervitinu. Krejčíř si tento
podraz nenechal líbit a nechal proto unést Doktorova bratra Bhekiho.469 Toho Káčko se
svými muži mučil, ale informaci, kde se jeho bratr skrývá z něho nemohli dostat,
protože Bheki Luhkele to údajně opravdu netušil. Vytočený Krejčíř se rozhodl jazyk
svého rukojmího rozvázat jinak. Vzal konvici s horkou vodou a tu Bhekimu začal lít na
hlavu. „Skučel, křičel, řval, nakonec plakal. Pak přestal a začal se třást. Musela to být
ukrutná bolest. Bhekimu napuchla levá tvář, po které mu stékala z hlavy horká voda. Za
chvíli mu zrudla a pak se mu sloupala kůže.“470 Po propuštění Behki vše nahlásil na
policii, ale bez svědků by Krejčířovi těžko mohl někdo něco dokázat. Stěžejní proto
bylo, že se rozhodl vypovídat Peter Vusi Msimanga, jeden z lidí, kteří byli mučení
Bhekiho přítomni. Krejčíř měl proto zaděláno na problém.
Po ztrátě několika desítek milionů, které měl český uprchlík v ukradeném
pervitinu, se Krejčířova rodina začala dostával do finančních problémů. Káčko sháněl
peníze kde se dalo. Moc ho tedy nepotěšilo, když za ním v říjnu přišel obchodník Sam
Issa s tím, že chce vrátit obnos, který Krejčířovi půjčil na rozjezd pervitinového
byznysu. Ten ale peníze jen tak vrátit nehodlal a s Issou se vážně rozhádal. Libanonský
podnikatel proto kontaktoval policii s tím, že na Krejčíře prozradí informace, na základě
kterých by jej mohli usvědčit. To ale byla Issova životní chyba. „V sobotu 12. října
2013 ho našli v autě. Byl jako řešeto.“471 Dva vrazi počkali, až Issa zastaví na semaforu
a zasypali jej sprškou střel ze dvou samopalů. Sam Issa byl na místě mrtev.
Vražda Issy ovšem byla pouze malou předehrou k tomu, co mělo přijít
následující měsíc. Během listopadu totiž zemřeli další tři lidé, kteří měli co dočinění s
Radovanem Krejčířem. Hned v noci z 1. na 2. listopadu vtrhli lupiči domů k Srbovi
Veselinu Laganinovi. Rozespalého a překvapeného Veska maskovaní muži zastřelili v
jeho posteli, z bytu mu sebrali několik cenností a zmizeli.472 Chvíli se tak mělo za to, že
šlo jen o běžné loupežné přepadení. Pak ale začalo vyplouvat na povrch, že Veselin měl
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s Krejčířem v poslední době velké pře o peníze, a proto si navzájem začali jít po krku.
„Spor s Veskem nakonec zašel tak daleko, že to bylo kdo s koho. Vesko začal
přemlouvat podsvětí, aby se Káčka zbavilo. ,Jediná možnost, jak Radovana zastavit, je
sundat ho,‘ našeptával Vesko lidem z johannesburského podsvětí. Káčko byl zjevně
rychlejší.“473 Policie se samozřejmě snažila Krejčíře z vraždy Lagalina usvědčit. Stejně
jako v předchozích případech ji ale chyběly přímé důkazy.
Jen několik dní po smrti Veska přibyly další dva křížky ke jménům lidí
pracujících pro těšínského rodáka. Při výbuchu bomby v Krejčířově obchodě Money
Point 12. listopadu zemřeli Jan „Kulička“ Charvát a Ronny Bvuma. Oběma Krejčíř
dlužil nemalé peníze. U druhého jmenovaného, který byl formálním vlastníkem Money
Pointu (a byl tak Krejčířovým bílým koněm), navíc hrozilo, že by mohl začít vypovídat
u policie, která jej stíhala kvůli daňovým únikům obchodu, do jehož vedení byl naoko
nastrčený. Výbuch zranil další tři lidi, kteří byli tou dobou v obchodě přítomni. Byl
navíc tak silný, že narušil statiku celého domu.474 Policejním vyšetřovatelům nešlo do
hlavy, jak se výbušnina mohla dostat až do kanceláří, kam se běžní návštěvníci
zastavárny Money Point nedostali. Když ovšem obdrželi neověřenou zprávu, že by za
výbuchem mohl stát sám Krejčíř, který navíc na schůzku, při které bomba vybuchla,
záhadně nedorazil, byl hlavní podezřelý jasný. Krejčíř „oběma [Charvátovi i Bvumovi]
dlužil velké peníze, které mu vložili do byznysu, a oba je chtěli zpět. Bombu prý vyrobil
nějaký specialista z Kapského Města. Byla dálkově ovládaná.“475
Tento neověřený tip samozřejmě nemohl být považovaný za relevantní důkaz.
Už v kapitole o mediálním zobrazení kauzy ale bylo naznačeno, že výbuch v Money
Pointu byl poslední kapkou pro obyvatele luxusní čtvrti Bedforview. Dokud se lidé z
podsvětí mezi sebou „jen“ stříleli, tak to nevinné občany příliš neohrožovalo. Bombové
útoky v centru čtvrti ale byly příliš silný kalibr. Ceny nemovitostí v okolí navíc kvůli
řádění zločineckých gangů začaly raketově padat. Sami obyvatelé Bedfordview proto
začali proti Krejčířovi psát petice za jeho zatknutí a odsouzení. Právě to, že se proti
Krejčířovi otočila i veřejnost, byl možná zásadní moment, který českému uprchlíkovi
zlomil vaz. Stal se z něho totiž zásadní politický problém. Káčko z toho důvodu začal
plánovat další útěk. Tentokrát měla být údajnou cílovou destinací Argentina, která
stejně jako JAR nespolupracuje s Českou republikou v oblasti vydávání zločinců.
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Policie ale byla rychlejší a překvapeného Krejčíře 22. listopadu večer při jeho návratu z
práce zatknula. Formálním obviněním měl být únos a pokus o vraždu Bhekiho Luhkela.
Tento trestný čin měl Krejčířovi soud díky svědkům poměrně velkou šanci dokázat.476
Z vazby už se Radovan Krejčíř nedostal. Mezi jeho listopadovým zatčením a
vydáním Afričana v létě roku 2014 navíc policisté přidali další obvinění, která vznikla
na základě nových informací zjištěných během vyšetřování. V březnu „policie obvinila
Krejčíře z přípravy vraždy elitního policejního detektiva Nkosany ,Zabijáka‘ Ximby,
který Krejčíře v listopadu 2013 zatkl, a také z přípravy vraždy soukromého
vyšetřovatele Paula O'Sullivana. Spolu s ním policie obvinila a zatkla pět dalších
policistů, kteří mu měli s vraždami pomáhat. Vyšetřovatelé prý v Krejčířově telefonu
objevili dokonce instrukce pro najaté zabijáky.“477 S rodákem z Českého Těšína to tak
vůbec nevypadalo dobře. Kniha Jaroslava Kmenty vzhledem k datu jejího vydání
nereflektuje další obvinění mezi létem 2014 až koncem roku 2016, a tedy ani následné
Krejčířovo odsouzení na pětatřicet let. V samém závěru Afričana je ovšem nastíněno
sedm dalších možných vývojů kauzy,478 přičemž na prvním místě je varianta, že Krejčíř
bude v JAR odsouzen na několik dlouhých let vězení. Nedá se s jistotou tvrdit, že tato
možnost, která se nakonec i stala skutečností, byla na prvním místě uvedena z důvodu,
že ji tehdy Jaroslav Kmenta považoval za nejpravděpodobnější. V rozhovoru vedeném
7. dubna 2017 ale investigativní novinář prozradil, že osobně žádný velký zvrat v
případu nečeká. Krejčíř podle něho ještě dostane dodatečné velké tresty v dalších, zatím
nedořešených kauzách. To by pravděpodobně znamenalo, že stráví zbytek svého života
v jihoafrickém žaláři: „Myslím si, že dostane ještě minimálně v jedné kauze z těch čtyř,
které tam jsou u soudu, ještě velkou pálku. Těch 35 let, co teď dostal, to ještě není
konečné číslo.“479
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5 Recenze a kritika Kmentových knih týkající se
kauzy Radovana Krejčíře
Ucelenější mediální recenze v souvislosti s hodnocením čerstvě vydaného titulu
se v případě Kmentových knih Padrino Krejčíř objevily téměř výhradně jen v případě
první napsané části, tedy Afričana. Tomu k publicitě jistě napomohly i předem
slibované výpovědi Miloše Potišky, tedy člověka, který po boku Krejčíře strávil zhruba
dva roky. Druhý Gangster, kterého investigativní novinář původem z Nymburka vydal
o rok později (na podzim roku 2015), byl do jisté míry přehlušen souběžnými
premiérami filmů Gangster Ka. Média se proto spíše soustředila na informace týkající
se uvedení snímků Jana Pachla s tím, že se většinou omezila na pouhé konstatování, že
společně s filmy vychází i druhá Kmentova kniha o Radovanu Krejčířovi, která se bude
zaměřovat na jeho kriminální působení v České republice.480 Zatím poslední svazek s
podtitulem Žralok (vydán v listopadu 2016) pak vyvolal ještě menší mediální ozvěnu,
než předešlý Gangster. Otázkou zůstává, jestli důvodem nebylo také to, že kauza
Radovana Krejčíře už se delší dobu nijak zásadně nevyvíjela, protože kontroverzní
miliardář byl již několik měsíců odsouzený a v JAR si odpykával pětatřicetiletý trest.
Spousta lidí tak mohla považovat případ za uzavřený a kauza pak mohla působit
neaktuálně (a z toho důvodu i méně přitažlivě).
Jednu z prvních reflexí Afričana, jakožto úvodní knihy Jaroslava Kmenty ze
série Padrino Krejčíř, přinesl v Lidových novinách známý investigativní novinář Josef
Klíma. Ten jen pár dní po vydání knihy napsal, že ačkoliv se o Krejčířovu kauzu také
zajímal, nová kniha jeho kolegy mu poodhalila pro něj do té doby neznámé informace:
„To, čím je [kniha] výjimečná pro mě, je hluboký vhled do toho, co i já jsem zatím jen
nejasně tušil. (...) Narazil jsem [sice] na některé Krejčířovy spolupracovníky odtud i z
Jihoafrické republiky, ale až v podrobné Kmentově vivisekci se přede mnou otevřel
dokonalý obraz té naprosté účelovosti, která Krejčíře vynesla v gangsterských
žebříčcích až na vrchol.“481
Klímova jmenovkyně Jana Klímová z Respektu pro změnu uvedla, že po
přečtení detailů o činnosti Radovana Krejčíře v Africe „tuzemské řádění původem
těšínského inženýra vypadá jako neškodná přípravka na kariéru mezinárodního
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gangstera. (...) Cenná je [kniha] i tím, že dává do souvislostí roztříštěné zprávy, které se
do Česka dostávají v posledních sedmi letech.“482 Klímová v recenzi také uvedla, že ze
sedmi kapitol ji zřejmě nejvíce zaujala hned první, která objasňovala úmrtí německého
podnikatele Uweho Gembally. V závěru kritiky pak autorka nechává otevřenou otázku,
zdali se dá kniha považovat za plně věrohodnou, když platnost většiny informací
spoléhá na výpovědi Miloše Potišky a jihoafrická média. Nedělní Blesk zase pozitivní
dojmy z nové knihy výstižně shrnul v perexu svého článku z 26. října: „Nová kniha
reportéra Jaroslava Kmeny bere dech drsnými fakty o nejznámějším gangsterovi
Česka.“483
Jan Rosák, moderátor rozhlasového pořadu Tandem z dílny Českého rozhlasu, v
rozhovoru s Jaroslavem Kmentou vyslovil (zřejmě lehce v nadsázce) myšlenku, že
kauzám podobným případu Radovana Krejčíře mnohem více sluší publicistické knižní
vykreslení, než otravná každodenní palba v rámci zpracování ze strany zpravodajských
médií: „Já myslím, že to své místo má, dejme tomu v knížce, ve vašem zpracování, kdy
se analyticky zabýváte tím, proč se to stalo, proč je takový a jeho důsledky. Ale proč
nám pořád novináři servírují gaunera, o kterého já vůbec nemám zájem, na prvních
stránkách televizních novin - o tom, že zase má nějaký soud. Já si myslím, že je to
podřadný člověk, který si vůbec nezaslouží, abychom se jím tolik zabývali.“484
V rámci mediálních reflexí se také objevily zprávy o tom, že knihy Jaroslava
Kmenty se dostaly až k samotnému Radovanu Krejčířovi do jihoafrického vězení.
Pochopitelně se mu příliš nelíbily. Odsouzený miliardář prakticky okamžitě po zjištění,
že se na tvorbě Afričana velkou měrou podílel i Miloš Potiška a jeho žena Shimo
Shield, vydal skrze své právníky zhruba šestistránkové prohlášení. V něm kromě
ujišťování o své nevině také napadl jak Miloše Potišku a Shimo Shield, tak samotného
Jaroslava Kmentu.485 Podle Krejčíře jsou všichni zmínění lháři a Potiška by údajně proti
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zejména za to, že jako novinář výrazně pochybil, když vycházel jen z neověřených informací od Potišky a
drogově závislého vařiče pervitinu Vita Maděryče.
483
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němu s klidným srdcem i křivě svědčil u soudu, že nechal odstranit Elvise Presleyho či
Marilyn Monroe.486
Radovan Krejčíř ovšem podle všeho nezůstal jen u slovního hodnocení v rámci
svého prohlášení. Miloš Potiška se totiž údajně o necelý půlrok později dozvěděl, že jej
někdo z Jihoafrické republiky chce nechat odstranit: „Před pár dny se Potiška svěřil
magazínu Reportér: ,Mám informaci, že je tu na mě zakázka. Přišla z jihu.‘ ,Jihem‘
myslel JAR. Proto přijal Potiška bezpečnostní opatření.“487 Jaroslav Kmenta zase v
interview pro Blesk prozradil, že obdržel nepodepsaný dopis, ve kterém kdosi
vyhrožoval jeho rodině: „Přišel mi hnusný anonymní dopis, ve kterém byly i údaje
právě o rodině s jasným sdělením, co se jim stane.“488 Ve stejném článku se pak objevil
i komentář Hynka Čermáka, který kromě ztvárnění hlavní role v Pachlových filmech
Gangster Ka i pokřtil čerstvě vydanou Kmentovu knihu Padrino Krejčíř: Gangster.
Čermák sice ocenil kvalitu nového titulu, avšak dodal, že doufá, že žádné podobné dílo
už nikdy nevznikne, protože si nepřeje, aby se v České republice znovu děly podobné
věci těm, které zde v průběhu let napáchal právě Krejčíř.
Toto přání se Hynku Čermákovi nesplnilo - zhruba po roce totiž vyšel Padrino
Krejčíř: Žralok, který zaujal například svými 430 stranami. Díky těm je „nejobsáhlejší z
celé trilogie. Navíc obsahuje 32 stran fotopřílohy,“489 vyjmenovával informační
nasycenost díla na tisková sdělení zaměřený server Protext.cz náležící pod ČTK. Ten se
také zmínil o tom, že na začátku prosince bude kniha dostupná i jako audiokniha
namluvená Pavlem Rímským. Právě Rímský je podle Kmenty ideálním člověkem na
přemluvení jeho knih do zvukové podoby, protože jeho hlas posune dílo do nových
rozměrů: „,Jeho hlas, tón a rytmus, s jakým příběh vypráví, dělá z knihy opravdovou
gangsterku. Pavel Rímský je v tomto oboru mistr,‘ řekl k audioknize její autor Jaroslav
Kmenta.“490 S investigativním novinářem souhlasil i René Kuajn, redaktor serveru
Sport.cz. Ten totiž audioknihy doporučil čtenářům k poslechu při běhu: „Pokud při
svých longrunech spíše usínáte a potřebujete udržovat zvýšenou hladinu adrenalinu v
486

ČTK. Krejčíř kritizuje bývalého spolupracovníka, který chce svědčit u soudu. [online]. 1. prosince
2014 [cit. 2017-4-30]. Dostupné z: <http://www.denik.cz/ze_sveta/krejcir-kritizuje-byvalehospolupracovnika-ktery-chce-svedcit-20141201.html>.
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KMENTA, Jaroslav. „Chapadla“. Reportér, 13. dubna 2015. s. 20.
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LÉBLOVÁ, Kristýna. „Ukrýval rodinu před Krejčířem!“. Blesk, 4. září 2015. s. 15.
489
KOM KUL. Tajné služby chtěly „ukrást“ Krejčířovi miliardy. [online]. 24. listopadu 2016 [cit. 20174-30]. Dostupné z: <http://www.protext.cz/zprava.php?id=26117>.
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GAB. Pavel Rímský načetl Žraloka, třetí audioknihu ze série Padrino Krejčíř. [online]. 6. prosince
2016 [cit. 2017-4-30]. Dostupné z: <http://sedmicka.tyden.cz/rubriky/pavel-rimsky-nacetl-zrakola-tretiaudioknihu-ze-serie-padrino-krejcir_408638.html>.
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krvi, pusťte si některý díl z rozsáhlé trilogie investigativce Jaroslava Kmenty. Na výběr
je Gangster, Žralok nebo Afričan. A rozsah od 9 do 17 hodin poslechu nabitého
informacemi, jak se věci v této republice skutečně odehrávají. (...) U mne osobně
Kmentovy zápisky výborně zabírají hlavně v situacích, kdy se snažím udržovat rychlejší
průměry na kilometr. A dokonalý hlas Pavla Rímského (ano, to je ten, jehož ústy
promlouvá český Rambo) sem prostě sedne jako tamto na tamto, však víte!“491
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KUJAN, René. Co narvat do uší? aneb Běháme se sluchátky, ale muzika v nich není. [online]. 23.
března 2017 [cit. 2017-4-30]. Dostupné z: <https://www.sport.cz/behani/radime/clanek/867340-conarvat-do-usi-aneb-behame-se-sluchatky-ale-muzika-v-nich-neni.html>.

106

6 Filmové zpracování případu ve filmech
Gangster Ka a Gangster Ka: Afričan
V úvodu kapitoly je třeba říci, že tato diplomová práce nepřináší zevrubný a
odborný rozbor filmů Gangster Ka a Gangster Ka: Afričan do posledního detailu. Autor
práce totiž není filmovým kritikem, takže by případné pokusy o hlubší rozbory mohly
snadno skončit neúspěchem, například v podobě uvedení závažných nepřesností.492
Šestá stať se proto soustředí, stejně jako kapitola pojednávající o knižně-publicistickém
zpracování Jaroslavem Kmentou, na momenty, které se lišily od předchozího
zpracování mediálního (a v tomto případě i publicistického). Rozebrány proto v této
části práce budou zejména filmové scény, jejichž vykreslení se určitým způsobem
odchýlilo od skutečnosti popisované v médiích a Kmentových knihách.
První výrazný posun od reality, který prostupuje shodně oba filmy, je menší
počet postav, než tomu bylo v případě kauzy skutečné. Někteří filmoví herci proto
zastupovali více reálných jedinců. Ti spolu ovšem vždy nějakým způsobem souviseli ať už měli podobnou úlohu ve vztahu k Radovanu Krejčířovi nebo je ve výsledku
postihl stejný osud. Stejně tak se některé filmové figury objevují jak v díle prvním, tak v
díle druhém, avšak v každém filmu reprezentují jiné reálné postavy.493 Tato
zjednodušení zvolil režisér Jan Pachl a producent Adam Dvořák jednak z důvodu lepší
provázanosti obou filmů, ale také kvůli větší přehlednosti samotných snímků. V reálné
kauze bylo totiž osob tolik, že by je filmový příběh s poměrně omezeným časovým
rozsahem nedokázal všechny pojmout a srozumitelným způsobem vysvětlit jejich
úlohy. Nutnost počet postav zkorigovat potvrdil v jednom z rozhovorů i sám Adam
Dvořák: „Ve filmu se musí opravdu zjednodušovat a nelze to dodělávat jako tak, že
budete mít pět postav, dalších deset, a pak tam budete mít 45 herců.“494
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Struktura obou filmů ale odpovídá základní dramatické stavbě příběhu podle Aristotela (jak už bylo
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Filmové postavy se od skutečných předobrazů lišily i svými jmény, která byla
více čí méně poupravena. Podle Pachla přišel s tímto řešením Dvořák, protože se obával
případných žalob ze strany reálných lidí pohybujících se v podsvětí: „To bylo
rozhodnutí producenta. Chtěl se vyhnout zbytečným průtahům s právníky. Chápu to.
Tihle lidé jsou schopni utratit poslední korunu za to, aby vás dostali na lopatky.“495
I kvůli pozměněným jménům pak diváci, kteří shlédli filmy po jejich uvedení do
kin na podzim roku 2014, začali okamžitě diskutovat o tom, jaký herec zastupuje kterou
reálnou postavu z okolí těšínského podnikatele. Jaroslav Kmenta, který ve vytváření
filmového příběhu zastával roli spoluautora scénáře, se proto rozhodl napsat knihu Film
vs. realita - Gangster Ka a Gangster Ka: Afričan, která mj. o filmových postavách a
jejich reálných předlohách dopodrobna referuje. Toto dílo je proto stěžejní a nezbytnou
literaturou, pokud se člověk chce pouštět do podrobnějšího porovnávání filmu s reálnou
kauzou.
Některé konkrétní filmové odchylky od reálné předlohy uvedl už sám Jaroslav
Kmenta v předmluvě výše zmíněné knihy. Popsal třeba to, že v prvním díle je značnou
měrou upraven únos Kraviecova otce Libora (hraje Jaromír Hanzlík). Ve filmu se Libor
Kraviec honí po silnici se svými únosci, následně nabourá, otočí auto na střechu, a
teprve poté se jej mafie zmocní. Opravdoví únosci ovšem Krejčířova otce Lamberta
překvapili hned při výjezdu od vlastního domu, když se ráno chystal do práce. Žádná
automobilová honička se tedy ve skutečnosti neodehrála. Tělo Lamberta Krejčíře se
nikdy nenašlo, ale objevily se nepotvrzené zprávy, že bylo rozpuštěno v kyselině. Tato
scéna se ve snímku odehrává, nicméně filmoví gangsteři se tímto způsobem nezbavují
těla Libora Kraviece, ale mrtvoly zastřeleného policisty Jaroslava Hakla (Zdeněk Žák).
Vyšetřovatel Hakl je mj. předobrazem bývalého detektiva Karla Tichého, který ale
nikdy zavražděný nebyl a je naživu dodnes, což je další z odchylek od pravdy. 496
Oba snímky ovšem obsahují vzhledem ke skutečnosti mnohem více nepřesností,
než které jako příklad popsal Jaroslav Kmenta na prvních stránkách knihy Film vs.
realita - Gangster Ka a Gangster Ka: Afričan. Autoři filmu v rozhovorech několikrát
zopakovali, že film není Krejčířovou biografií, ale je jeho životním příběhem pouze
inspirovaný. Na otázku z jaké části tedy vychází z reality a nakolik je příběh jen
uměleckou licencí odpovídali, že „osmdesát procent je podle skutečnosti a dvacet
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Příloha č. 8: Rozhovor s režisérem Janem Pachlem (text).
KMENTA, Jaroslav. Film vs. realita - Gangster Ka a Gangster Ka: Afričan., op. cit., ref. 29, s. 13.
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procent fikce.“497 V nezměněné podobě se údajně snažili předložit všechnu Krejčířovu
kriminální činnost, aby diváci měli možnost správně pochopit fungování podsvětí u nás.
Naopak přimyšlené pak dle jejich slov byly pro zločinné výpady nepodstatné „rodinné
záležitosti, tedy portrét kápa se svérázným vztahem k ženám (včetně té vlastní,
ztvárněné Vlastinou Svátkovou) a až dětsky nekritickým obdivem k otci.“498
Samotný film je z velké části střídavě vyprávěn formou vnitřních monologů
pravé ruky Káčka Dardana Cirkela (Predrag Bjeljac) a hlavního vyšetřovatele Jana
Lánského (Filip Čapka) - a nikoliv tedy přímo hlavním protagonistou Radimem
Kraviecem (Hynek Čermák). Podle Jana Pachla byl tento způsob vykreslování zvolen
záměrně, a to aby antihrdina Kraviec nedostal prostor k omlouvání svých činů a diváci
si s ním neutvořili pozitivní pouto: „To bylo základní dramaturgické pravidlo při psaní
scénáře. Kraviec nemůže mluvit sám o sobě. To bychom z něj právě dělali hrdinu, dali
mu prostor k vnitřnímu vyjádření, ospravedlnění. Za Kraviece mluví jeho činy.“499 K
tomu, aby divák začal Kraviecovi takzvaně „fandit“ podle režiséra filmů mohlo
nechtěně dopomoci i přirozené charisma Hynka Čermáka. Pachl nicméně dodal, že
pokud někdo v prvním snímku s Kraviecem z části sympatizoval, v následujícím už to
šlo jen těžko: „V prvním z filmů jeho charisma ještě lavíruje na pomezí hrdiny a
antihrdiny, ale v Afričanovi už je to myslím naprostý exot. Tam jsem se mu vyloženě
pomstil. S tou postavou nemůže nikdo sympatizovat.“500
S vykreslením Radima Kraviece jako jednoznačně záporné postavy ovšem
nesouhlasili všichni. Když se totiž na veřejnost dostaly zprávy o tom, že se připravuje
natáčení filmů Gangster Ka, ozval se jeho tvůrcům z JAR sám Radovan Krejčíř.
Kontaktoval je ovšem zprostředkovaně přes své právníky, protože byl tou dobou
zadržován ve vazbě. Krejčíř údajně chtěl na tvorbě filmu vykreslujícím jeho životní
příběh osobně participovat. „Dokonce se chtěl podílet nejen jako konzultant, ale na
natáčení samotné i finančně přispět. Producent filmu Adam Dvořák to ale vidí jinak:
,(...) Nedovedu si dost dobře představit, že bychom jeli za panem Krejčířem do vězení a
tam s ním filmování konzultovali, nebo si snad od něj brali peníze.‘“501 Neortodoxní
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nabídku proto prý tvůrci filmu hned v první chvíli zamítli. Možná i z důvodu, že se
Radovan Krejčíř nakonec nemohl na tvorbě scénáře podílet, se mu výsledný produkt ani
trochu nelíbil. Film je totiž podle něho založený pouze na lžích. Řekl to reportérovi
České televize Jiřímu Hynkovi, který za Krejčířem v JAR několikrát byl.502 V jednom
rozhovoru kontroverzní podnikatel na otázku, jak by zhodnotil filmy Jana Pachla,
údajně odpověděl, že „nesouhlasí se svou podobou ve filmu Gangster Ka. ,Podle něj je
film lživý a ukazuje ho jako zločince, což on samozřejmě odmítá,‘“503 prozradil Hynek
v interview pro Český rozhlas.
Finální ztvárnění filmového Radovana Krejčíře tak bylo nakonec pouze na
tvůrcích filmu a již zmíněném herci Hynku Čermákovi. Ten v několika rozhovorech
přiznal, že několikaměsíční udržování se v roli gangstera na něm na dlouhou dobu
zanechalo výrazné stopy. „S lidmi s tak negativní energií se nepracuje dobře, velmi
těžce to pak ze sebe dostáváte. Zamíchalo mi to s osobním životem, i s názory.“504 Co
Čermák myslel slovy, že ze sebe gangstera těžko dostával, vysvětlil v jiném interview:
„Začal jsem jezdit v autě nepřipoutaný a rychle, protože mám pocit, že je všechno
jedno, že jsem nadčlověk, který si to může dovolit. Vím, jsou to jen takové maličkosti,
které zase zmizí.“505 Tyto maličkosti přestaly herce pronásledovat zhruba po roce. I
přesto ovšem role v Hynku Čermákovi zanechala nadhled nad politikou a volbami:
„Neúčastním se toho a nikdy se toho účastnit nebudu, protože po tom, co jsem nahlédl
do toho zákulisí, tak vím, jak to je. A je to vlastně celé zbytečné. (...) Když po mně
někdo chce daně nebo když po mně chce policista řidičák, tak ten nadhled ve mně pořád
zůstává. Je to celé trapné a zbytečné.“506
Jaroslav Kmenta v rozhovoru vedeném 7. dubna tohoto roku velmi chválil Jana
Pachla, a to zejména za bravurní zvládnutí zjednodušeného vykreslení kauzy „Malé“ i
„Velké Čepro“ v prvním filmu Gangster Ka. Případy totiž ve skutečnosti byly tak
komplikované, že by se jen o Čepru údajně dal natočit jeden samostatný film: „Mě
hrozně potěšilo, že uměl zjednodušit filmařsky hrozně náročnou zápletku o přípravě
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gigantického podvodu na státní podnik Čepro - od odebírání pohonných hmot, z toho
vznik pohledávek a ten run na to Čepro. Takové ty obálky se zadržováním, což se ve
skutečnosti dělo a stalo, jak tam byl najetý ten gigolo, jak stahovali ty obálky... Tak to
bylo hrozně náročné, protože na detailní popis toho byste potřeboval skoro jeden celý
film - jen pro ten případ Čepro. A Honza pochopil jednotlivosti té celé velké kauzy a
pak uměl navrhnout, jak to zdrcnout tak, aby to bylo uchopitelné.“507
Režisér Jan Pachl v době premiéry druhého dílu v rozhovoru pro server ct24.cz
porovnával oba snímky inspirované Radovanem Krejčířem. Kromě jiného v něm také
řekl, že druhý díl filmu Gangster Ka je zřejmě ještě více odrazem reality, než část první:
„Afričan je, řekl bych, ještě více autentický než první film. [Protože] při psaní scénáře
přišel Jaroslav Kmenta do kontaktu s přímými účastníky Krejčířovy činnosti v JAR.“ 508
Přesto se ale i v Afričanovi dá nalézt celá řada momentů, které se od reálné předlohy
Krejčířova osudu značně odchylují. Ještě před samotným zaměřením se na tyto scény v
rámci obou filmů ovšem doplňme, že druhý film z prostředí JAR509 vyvolal velkou vlnu
zájmu i v samotné Jihoafrické republice. Tamní produkce jej proto odkoupila a snímek
se jen pár měsíců po české premiéře promítal i na jihu Afriky. Nedlouho poté se tamní
diváci dočkali i dílu prvního. To, že Jihoafričané viděli filmy v opačném pořadí, podle
producenta Adama Dvořáka nevadilo: „Oba filmy jsou na sobě v podstatě nezávislé,
takže v tom nevidím problém.“510

6.1 Film Gangster Ka
Hned na začátku snímku se objevuje scéna, ve které podnikatel a tajný agent
policie Jiří Javorský (Marian Roden)511 nasedá do svého vozu s kufříkem, ve kterém
jsou kompromitující dokumenty proti Radimu Kraviecovi. Tyto informace chce
Javorský předat policii, ale po cestě ho zastaví policisté falešní, kteří o jeho úmyslech
vědí. Jedním ze dvou mužů převlečených za strážce zákona je i Josef Sivák (Alexej
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Pyško),512 šéf podsvětí, který má o materiály velký zájem. Sivák Javorského zastřelí na
prázdném nadzemním parkovišti a dokumenty mu sebere. Filmová postava Javorského
je předlohou hned dvou reálných postav z kauzy Radovana Krejčíře - Rudolfa
Javornického a Jakuba Konečného. Oba byli podnikatelé, kteří spolupracovali s policií a
nakonec na to doplatili svým životem. Ani jeden z nich neumřel přesně způsobem, který
je vyobrazen ve filmu, ale filmová scéna je pravděpodobně inspirována spíše osudem
prvně jmenovaného. Javornický byl totiž roku 2001 také zastřelen v autě, ačkoliv to
nebylo na odlehlém místě, ale u brány před jeho vlastním domem. Jeho vraždu si podle
všeho objednal František Mrázek.513 Konečný zase naposledy vydechl s největší
pravděpodobností v březnu roku 2005, a to když byl unesen během schůzky s Petrem
Řezníčkem.514 Objednavatelem této likvidace byl pro změnu nejspíš Radovan Krejčíř,
takže Vlastimil Spěvák ani Jaroslav Starka (které Sivák ve filmu představuje) s
vraždami reálných protějšků filmového Javorského zřejmě neměli nic společného.
Ještě v úvodu filmu je také zobrazený pokus o atentát na Radima Kraviece, který
jen krátce předtím udělal podvod, ve kterém získal 260 milionů korun. Celá vražda byla
připravena tak, že útočníci vypnuli Kraviecovi v jeho vile elektrický proud. Káčka,
který chtěl pojistky nahodit, tím vylákali na ulici, kde na něj následně z auta spustili
střelbu ze samopalu. Podobný pokus o vraždu se odehrál i v reálné kauze Radovana
Krejčíře s tím rozdílem, že takto zavražděný měl být podnikatel Jaroslav Starka. I jemu
„nejdříve někdo vypnul elektřinu. Když pak vyšel ven nahodit pojistky, všiml si i ve
tmě auta stojícího před domem. Nikdy tam takové nestálo. (...) Otočil se ke skříňce s
pojistkami a při odklápění víka v něm uviděl záblesk.“515 I na Starku někdo vypálil
několik ran ze samopalu a ujel autem. Fotbalový boss spojený s Příbramí stejně jako
Radim Kraviec pokus o atentát přežil. Jediným rozdílem bylo to, že Kraviece ve filmu
žádný z projektilů netrefil. Oproti tomu Starku zasáhly dvě kulky, a to do ruky a břicha.
Film také vykresluje vztah mezi Radovanem Krejčířem a jeho otcem Lambertem
jako poměrně dost problematický. Libor Kraviec, filmový otec Radima Kraviece, se s
hlavní postavou dlouhou dobu odmítal stýkat z důvodu, že svým jednáním dělal rodině
ostudu. Vzájemnému vztahu nepomohl ani moment, kdy Libor Kraviec přišel na synovu
oslavu narozenin. V luxusní vile totiž na zdi objevil obrazy, které jeho syn ukradl,
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ačkoliv předtím přísahal, že s jejich zmizením nemá nic společného. Když pak byl
Radim Kraviec ve vězení, naštvaného otce musela k pomoci ve formě převádění synova
majetku do bezpečí přemlouvat Radimova manželka Sandra (Vlastina Svátková).516
Oproti tomu knihy Jaroslava Kmenty vykreslují vztah Radovana a Lamberta Krejčíře
poměrně bezproblémově - nikde se neobjevují náznaky společných konfliktů a otec
Lambert se naopak svému synovi v době jeho věznění během roku 2002 snažil různými
způsoby pomáhat. Hezké vztahy autor trilogie Padrino Krejčíř dokresluje také
tvrzením, že když „Radovan vydělal první velké peníze, udělal svému otci radost.
[Koupil] sbírku známek a dal mu ji jako dárek k narozeninám. Nejslavnější součást
sbírky byla známka v nominální hodnotě 4 koruny na žilkovaném papíře. Její
katalogová cena byla 2,5 milionu Kč.“517
Radim Kraviec se v jedné ze scén pohádal se svou manželkou Sandrou, kterou v
záchvatu zlosti uhodil, následně vyběhl na zahradu a skočil do vypuštěného bazénu.
Herec Hynek Čermák v rozhovoru uvedl, že při natáčení této konkrétní scény skákal
skutečně do téměř vypuštěného bazénu, ve kterém bylo jen trochu vody. Neskákal
ovšem na dno, ale na matraci o velikosti zhruba metr a půl na metr a půl, která byla
ukotvena ve vzduchu pomocí dřevěných palet. Samotný skok se natáčel asi šestkrát, ale
Čermák prozradil, že ani přesto dodnes není se skokem plně spokojený. Doplnil, že by
„bývalo bylo lepší, kdyby ten bazén byl vypuštěný.“518 Jaroslav Kmenta situaci s
Krejčířovým skokem do vypuštěného bazénu také popisuje. Rozdílná je ovšem událost,
která skoku měla předcházet - Krejčíř v publicistickém zpracování jen několik momentů
předtím poklidně sledoval žraloka, kterého měl v akváriu své drahé vily. S
bezprostředním iracionálním rozhodnutím skočit do nenapuštěného bazénu ale stejně
jako ve filmovém pojetí mělo souviset to, že Krejčíř byl v danou chvíli pod vlivem. Ve
filmu to bylo pod vlivem prášků proti bolesti v kombinaci s alkoholem. V knižním
pojetí pak pro změnu pod vlivem alkoholu, prášků a navíc i kokainu. Jaroslav Kmenta
také přidává informaci, že po tomto incidentu Krejčíř skončil s lehkým otřesem mozku
a osmnácti stehy na hlavě,519 kdežto filmová postava Radima Kraviece dopadla na dno
bazénu bez úhony.
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V souvislosti s filmovou manželkou Sandrou je také detailem rozcházejícím se s
realitou její těhotenství. Kraviecovi se zprávu, že čekají potomka, dozvěděli jen krátce
před policejní razií, po které hlavní postava skončila ve vězení. Toto zatčení se ve
skutečném životním příběhu Radovana Krejčíře odehrálo během léta roku 2002.520 V té
době ovšem Kateřina Krejčířová těhotná nebyla - první potomek Denis už tou dobou
navštěvoval první stupeň základní školy a druhý Krejčířův syn Damian se narodil až o
devět let později. Tato zanedbatelná podrobnost z rodinného života ovšem nemá na
filmový děj prakticky žádný vliv.
Jinou drobnou odlišností, která se ve filmu oproti realitě objevuje, je detail v
provedení podvodu, který mezi policisty dostal označení „Malé Čepro.“ Ve filmu
Radim Kraviec přemluvil Budyho (Jan Révai)521 ke svedení úřednice z Čepra Jiřiny
Holakovské (Olga Ženíšková).522 Díky lásce k Budymu nakonec hlavní postava dosáhla
přesvědčení Holakovské, aby stopila soudní obsílky směrované Čepru. Kraviec
následně vyhrál soudní spor s nic netušícím Čeprem, které mělo Kraviecovi vyplatit
zhruba tři miliardy korun. V reálu se událost stala téměř identicky. Ivana Skopcová,
úřednice Čepra, byla opravdu svedena Krejčířovým spolupracovníkem Alešem
Kohoutkem. Kromě citů ji ale k nevědomému podílu na zločinném spolčení podle
Jaroslava Kmenty přesvědčil i úplatek ve výši jednoho milionu korun.523 O tom, že ve
filmovém příběhu hrála roli skutečně jen zamilovanost svědčí scéna, kde ubrečená
Holakovská vypovídala na policii a vyšetřovatel Jan Lánský ji před propuštěním řekl, že
má „štěstí, že si od něj [od Budyho] nic nevzala.“524
Ve filmu se rovněž objevuje scéna, ve které Radim Kraviec přes počítač volal po
úspěšném uprchnutí na Seychely čerstvě zvolenému premiérovi Milanu Kleinovi
(Tomáš Jeřábek, který je mimochodem ve filmu předobrazem hned dvou reálných
politiků - Stanislava Grosse i jeho následovníka Jiřího Paroubka).525 Jemu během
výhružek řekl následující vtip: „Víte jakej je rozdíl mezi telefonním automatem a
politikem? Do telefonního automatu hodíte mince, a můžete mluvit. A do politika
vrazíte miliony a musíte držet hubu.“526 Variaci na tuto anekdotu v knize Jaroslava
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Kmenty řekl vyšetřovatel Milan Dvořák svým kolegům na obědě: „Víte, jaký je rozdíl
mezi manželkou a telefonem? Do telefonu dáš korunu a můžeš mluvit pořád. Do
manželky dáš celou výplatu a nesmíš říct nic.“527 Je však otázkou, zdali se tento dialog
skutečně mezi policisty odehrál, nebo je částí fikce, kterou autor knihy svůj příběh jen
dokresloval.
U filmového zobrazení kauzy dal Radim Kraviec facku Milanu Kleinovi ve
chvíli, který si vrcholný politik za privatizaci Čepra řekl o velký úplatek ve výši 500
milionů korun. Jaroslav Kmenta v knize Film vs. realita - Gangster Ka a Gangster Ka:
Afričan říká, že se dlouhou dobu spekulovalo o tom, že i Krejčíř Stanislava Grosse
opravdu uhodil. „Bylo to podezření, které se nikdy nepotvrdilo. Nicméně o napadení
ministra se mluvilo i v policejním spise Kmotr.“528
Jan Pachl vykresluje kauzu „Velké Čepro“ jako akci, kterou Kraviec stihl
zahájit. Do firmy Tukový průmysl ve filmu zvládl nastražit falešnou měnu v celkové
hodnotě několika miliard korun, následně na kontrolu přijel podplacený celník, a ten
hotovost zabavil. Akci tak ve filmu policisté překazili až ve chvíli, kdy měla být
dodávka s penězi přepadena a podplacený celník zastřelen. O podvodu navíc policii
informuje Budy, jehož skutečný předobraz byl Aleš Kohoutek. Realita ale byla jiná.
Policie ve skutečnosti akci dokázala zarazit ještě před samotným prvním krokem (tj.
dovezením peněz do firmy Tukový průmysl), a to díky upozornění ze strany bílého
koně Radka Zwierzyny.529 Jeho postava ovšem ve filmu, pravděpodobně z důvodu
zjednodušení a lepší přehlednosti děje, vůbec nefiguruje. Drobná odchylka od reality je i
v samotných falešných penězích. Ve filmu totiž Kraviec nechal natisknout tři miliardy,
a to v českých korunách (přesněji papírových pětitisícovkách). Radovan Krejčíř ovšem
ve skutečnosti počítal se zabavením hned miliard pěti. Ty měl navíc vytisknuté jako
napodobeniny švýcarských franků (konkrétně papírových tisícovek).530
Mediálně nejsledovanější Krejčířův útěk během policejní razie v jeho vile v noci
na 18. června roku 2005 je v Kraviecově paralelním životě zpracován v samém závěru
prvního filmu. Jeho podstata zůstala prakticky stejná, avšak dva důležité detaily se
tvůrci filmu rozhodli zpracovat jinak, než tomu bylo ve skutečnosti. Reálný policejní
zásah začal jen několik chvil po půlnoci, čili uprostřed tmavé noci, kdy Krejčíř se svou
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ženou spal v posteli ve své ložnici. Filmový protějšek Radim Kraviec ovšem se
začátkem zásahu ozbrojenců pospával na gauči v obývacím pokoji, a to během bílého
dne. Mnohem důležitější je ale druhý rozdíl. Ten se týká samotného útěku. V kapitole o
mediálním a publicistickém zpracování už bylo popsáno, že Krejčíř policistům utekl
díky doprovodu jednoho z vyšetřovatelů na toaletu a následnému poklidnému a
nepozorovanému opuštění domu skrze zadní část jeho obřího vilového komplexu. Ve
filmu sice hraje také roli toaleta, ale jeden ze zasahujících policistů na ni doprovázel
Kraviece. Ten ve skutečnosti nešel vykonat potřebu - do koupelny se chtěl dostat z
jiného důvodu. Uvnitř měl totiž v jedné ze stěn tajný vchod, skrz který policistům
čekajícím před toaletou bez problémů utekl.
Na vykreslení výše popsané scény se spoluautor scénáře Jaroslav Kmenta s
režisérem Janem Pachlem nemohl dlouhou dobu shodnout - prvně jmenovaný chtěl
zůstat věrný skutečnosti, druhý ovšem nikoliv. Jaroslav Kmenta v rozhovoru uvedl, že
toto byl jediný moment, při kterém s režisérem snímku v otázce zpracování scénáře
nevznikla shoda. Ačkoliv prý investigativního novináře finální pojetí této scény trochu
mrzí dodnes, nakonec se rozhodl ustoupit: „Ne že bych ho [Jana Pachla] za to
kamenoval nebo tak, to ne, on je skvělý a mám ho rád - ale nechal jsem to být, protože
je to umělecký film a myslím si, že je to právo toho režiséra si to prosadit.“531 Sám Jan
Pachl nad zpracováním inkriminované scény dlouho přemýšlel. Triviálnost skutečné
předlohy mu prý ovšem přišla až příliš absurdní: „Říkal jsem si, že tohle divákovi
předložit nemůžu, protože mi to nesežere.“532

6.2 Film Gangster Ka: Afričan
Na začátku druhého filmu je v krátkosti shrnutý závěr dílu předchozího, tedy
Kraviecův útěk z vily během domovní prohlídky. Díky tomu může druhý snímek podle
tvůrců bez problémů shlédnout a pochopit i člověk, který předchozí část neviděl. Pro
kvalitnější divácký zážitek je ale samozřejmě lepší shlédnout oba díly chronologicky - a
zároveň mít povědomí o skutečných kauzách, ve kterých byl Radovan Krejčíř
namočený.
Jedna z prvních věcí, které Radim Kraviec na Seychelských ostrovech ve filmu
uskuteční, je výhružný telefonát českému premiérovi Milanu Kleinovi, který mu za
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zprostředkování 60 milionů korun na předvolební kampaň slíbil privatizaci státního
podniku Čepro, což nedodržel. Kraviec mu z toho důvodu do telefonu nepřímo
vyhrožoval, aby si užil chladného počasí, protože zanedlouho (tj. po uveřejnění směnky
potvrzující půjčení peněz) mu pravděpodobně bude pořádné horko. Klein, který byl
zrovna na cestě automobilem, na výhružky ze strany Krejčíře reagoval ostrými slovy:
„Co si to ty dobytku kurva dovoluješ?“533 Podobný rozhovor mezi Krejčířem a
tehdejším předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem skutečně proběhl. Paroubek údajně také
jel autem a reagoval prakticky stejně, jako jeho filmový protějšek. Radovan Krejčíř
ovšem tehdy prvního muže sociální demokracie dopálil poblahopřáním k volebnímu
„úspěchu.“534 Paroubkova ČSSD totiž jen pár hodin předtím utrpěla - vzhledem k
předvolebním předpokladům - poměrně drtivou porážku od konkurenční ODS.
Kvůli nedodržení slibu o privatizaci Čepra se jak Krejčíř, tak Kraviec rozhodli
původně spřízněnou politickou stranu zdiskreditovat odtajněním informací o předání
šedesáti milionů korun. Oba tento krok učinili shodně za využití médií - každý ovšem
trochu jiným způsobem. Hynek Čermák v roli Kraviece totiž směnkou dokazujícím
půjčku disponoval, a to přímo na Seychelských ostrovech. Díky tomu ji bez problémů
mohl ukázat na kameru televize v okamžiku, kdy se zprávou o tajné dohodě s politickou
stranou Milana Kleina přišel na veřejnost poprvé. Oproti tomu už v kapitole o
mediálním zpracování kauzy bylo řečeno, že Radovan Krejčíř médiím poskytl
rozhovory, ve kterých pouze hovořil o existenci dohody. Samotnou směnku, kterou v
ruce fyzicky neměl, neukázal - tu nejdříve několik měsíců sliboval, aby ji nakonec otiskl
ve své druhé knize Radovan Krejčíř - Odhalení.535 Policejní vyšetřovatelé ovšem
zjistili, že si Krejčíř nechal směnku na zakázku falšovat, a to od notoricky známého
plagiátora ze severu Moravy. Zveřejnění informací o tajné dohodě mezi Krejčířem a
ČSSD v té době pochopitelně vyvolalo na veřejnosti poprask, nicméně tento moment
nebyl důvodem politické rezignace ani Stanislava Grosse, ani Jiřího Paroubka.536 Jejich
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filmový zástupce Milan Klein ovšem musel kvůli skandálu na post předsedy vlády
rezignovat.537
V souvislosti s Kraviecovým seychelským intermezzem mezi útěkem z České
republiky a přesunem do JAR také nelze opomenout otázku jeho občanství. Radim
Kraviec totiž na rozdíl od svého reálného předobrazu nedisponoval seychelským
občanstvím, které si celá Krejčířova rodina obstarala už roku 1996. Ve filmu se proto
objevuje od reality odchýlená scéna, ve které si Kraviec chtěl občanství společně se
seychelským diplomatickým pasem zajistit úplatkem ve výši dvou milionu eur. Ten ve
filmu poskytl členovi tamní vládní strany, která se snažila obhájit vítězství ve volbách.
Úplatek výměnou za náklonnost seychelských politických špiček je ve filmu Gangster
Ka: Afričan inspirován skutečností, avšak detail o zahrnutí zisku seychelského
občanství nikoliv.
Ve filmu se objevuje krátká scéna, ve které manželka vyšetřovatele Jana
Lánského čekala večer na svého muže končícího v práci. Žena postávala u auta, kterým
následně chtěli společně odjet domů. Lánský si ale při příchodu k vozu vzpomněl, že v
práci zapomněl mobilní telefon, pro který se následně vracel. Jeho druhá polovička se
proto rozhodla počkat v autě. Jelikož byla venku zima, chtěla nastartovat motor a
zapnout topení. Po otočení klíčkem ale vozidlo explodovalo. Režisér filmu Jan Pachl v
rozhovoru prozradil, že tato událost (tj. neúspěšný atentát na policejního vyšetřovatele)
se ve spojitosti s žádným policistou nikdy nestala. I přesto ale měla z části reálný
podklad: „Scéna je inspirovaná jiným výbuchem vozu. Neseděla v něm manželka
policisty, ale nejlepší kamarád člověka, který mu tam tu bombu dal,“538 doplnil původ
inspirace k vytvoření inkriminované scény Jan Pachl.
První výraznější filmovou odchylkou od reálné předlohy po Kraviecově přesunu
do Jihoafrické republiky je zpracování událostí kolem německého podnikatele Uweho
Gembally. Jeho filmovým protějškem je Uli Walldo (Scott Williams).539 Walldo byl
stejně jako Gemballa vylákán pod falešnou záminkou do JAR, aby se mu Kraviec mohl
pomstít za nedodání velkého množství peněz, které měl obchodník s luxusními
automobily ukrýt právě do jednoho z Kraviecem objednaných vozů. Uwe Gemballa ve
skutečnosti peníze nedodal proto, protože se ze strachu na poslední chvíli rozhodl z
byznysu s Radovanem Krejčířem vycouvat. Filmový podnikatel Uli Walldo sice peníze
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v autě poslal, ale ty se ke Kraviecovi nakonec nedostaly. Důvodem byla spolupráce
Dardana Cirkela s policií, který muže zákona na vše včas upozornil, a ti tak peníze z
auta během přepravy dokázali získat. Osud Gembally i Wallda byl ovšem nakonec
stejný - oba byli mučeni a následně udušeni. Jediným rozdílem bylo, že Uweho
Gemballu únosci usmrtili záměrně,540 kdežto zadušení Uliho Wallda ve filmu nebylo
plánované.
Více než smrt Uweho Gembally byla ve filmu upravena poprava Lollyho
Jacksona, majitele jihoafrických striptýzových klubů Teazers. Jemu filmoví tvůrci ve
svém příběhu přiřadili jméno Cyril Balbeek (Bob Beaudreault).541 V Afričanovi jej
usmrtil sám Kraviec, a to pomocí nálože ukryté v kufru s falešnými penězi. Bomba
vybuchla přímo před Balbeekem ve chvíli, kdy uvnitř restaurace přepočítával
Kraviecem natisknuté bankovky. Ve skutečnosti byl ovšem Lolly Jackson zastřelen šesti
výstřely do zad, a to v garáži jednoho z domů ve čtvrti Eldeen.542 Filmový výbuch
bomby byl ovšem pravděpodobně inspirován jinou reálnou situací ze života těšínského
podnikatele, a to explozí nálože v jeho zastavárně Money Point - tehdy na místě zemřeli
dva jeho spolupracovníci, a to Jan Charvát a Rony Bvuma.543
Film režiséra Jana Pachla vykreslil (vzhledem ke skutečným událostem) téměř
identicky situaci se ztrátou 25 kilogramů pervitinu a následného procesu mučení za
účelem jeho opětovného nalezení. Ve filmu byl mučen Kraviecův spolupracovník a
boss jihoafrické mafie John Greengrass (Brian Caspe),544 který byl předobrazem dvou
bossů - George Louky a „strýčka“ Cyrila Beeky. Greengrass měl ve filmu převoz drogy
zprostředkovat skrze pákistánskou mafii, jenže zásilka se během přepravy ztratila.
Oproti tomu v příběhu reálném byl ovšem mučený nevinný Jihoafričan Bheki Luhkele,
který měl pouze tu smůlu, že byl bratrem muže s přezdívkou „Doktor,“ kterému byl
převoz pervitinu do Austrálie svěřen.545
V předchozím odstavci bylo naznačeno, že ve filmovém zobrazení kauzy hrála
při neúspěšném vývozu pervitinu roli pákistánská mafie. S ní si odcizení drog v hodnotě
několika milionů přišli lidé okolo Radima Kraviece osobně vyříkat. Vzájemná
konfrontace ve filmu vyústila v hromadnou bitku, která následně přerostla v přestřelku.
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Během ní šel Kraviec v klidu k autu v žabkách a plážovém oblečené, jako by se nic
nedělo. Ve skutečnosti se ovšem tou dobou ještě nestřílelo, protože Pákistánci „v rukách
měli klacky a kameny a něco řvali. (...) Vzduchem lítaly kameny a vše, co měli po
ruce.“546 Střelba přišla až ve chvíli, kdy Krejčíř i všichni jeho lidé sedali do aut a začali
ujíždět. Právě v tu chvíli byl i postřelený Jason Dominguez, jeden z Krejčířových zlých
mužů. A právě i jeho postřelení se ve filmovém zpracování kauzy také objevuje
pozměně. Postava Domingueze se totiž ve filmu vůbec neobjevuje, takže postřeleným
hercem ve filmu nakonec byl Dardan Cirkel. Ten je ale v druhém díle filmu Gangster
Ka předobrazem samotného Miloše Potišky,547 který z konfliktu s Pákistánci ve
skutečnosti vyvázl bez zranění. Reálný důvod konfliktu s Pákistánci navíc nebyly
ukradené drogy, ale nesplacená půjčka.
Radovan Krejčíř chtěl dle informací od Miloše Potišky zabít soukromého
detektiva Paula O'Sullivana. Vraždu podle jeho bývalé pravé ruky zvažoval provést
pomocí bomby připevněné k malému modelu vrtulníku či letadla, se kterým by mohl na
dálku vlétnout až k O'Sullivanovi do kanceláře.548 K vraždě nakonec nikdy nedošlo.
Tento netradiční způsob atentátu ale v Afričanovi Radim Kraviec použil. Nebyl tak
odstraněn detektiv Jan Lánský, jehož předobrazem byl ve druhém dílu filmu Gangster
Ka právě O'Sullivan,549 ale byl takto zavražděn Josef Sivák. Filmovému šéfovi českého
podsvětí vletěl do okna pracovny dron s výbušninou, který bezprostředně před ním
explodoval. Sivák, který byl na místě mrtev, ve druhém dílu stejně jako v prvním
zastupoval opravdovou dvojici bossů Vlastimil Spěvák - Jaroslav Starka. Ani jeden z
nich ovšem ve skutečnosti nezemřel a oba jsou dodnes naživu. Filmová odchylka od
reality je proto v tomto případě značná.
V samém závěru filmu byl Radim Kraviec jihoafrickým soudem za své činy
odsouzen. Zajímavé přitom je, že tvůrci filmu natáčení dokončili ještě předtím, než byl
vinným uznán také Radovan Krejčíř v kauze skutečné. Skupina kolem Jana Pachla se
tak může pochlubit tím, že výsledek několikaletých soudních tahanic dokázala správně
odhadnout. V opravdovém kriminálním příběhu Radovana Krejčíře usvědčili zejména
policisté a různí svědci, kteří přednesli dostatečně přesvědčivé důkazy. Osud filmového
gangstera ale zpečetila hlavně spolupráce jeho pravé ruky Dardana Cirkela s policií.
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Dardan navíc ke kooperaci s vyšetřovateli přesvědčil i Kraviecovu ženu Sandru.550 Ta
na konci filmu předala mužům zákona mapu, ve které byla označená místa, na kterých
její muž nechal zakopat zavražděné konkurenty. Kateřina Krejčířová ovšem ani v
jednom z případů proti svému manželovi nevystoupila.
Dardan Cirkel, jihoafrická pravá ruka Kraviece, v závěru druhého snímku umírá.
Důvodem jsou střelná zranění, která utrpěl v již zmíněné přestřelce v pákistánské čtvrti.
Jeho reálný protějšek Miloš Potiška je ovšem stále naživu, protože včas (na začátku
roku 2012)551 utekl zpět do České republiky. I díky tomu se pak svého času nejbližší
Krejčířův spolupracovník mohl podílet jak na tvorbě Kmentovy knihy Padrino Krejčíř:
Afričan, tak na vzniku filmu Gangster Ka: Afričan. Jak novinář Jaroslav Kmenta, tak
režisér Jan Pachl se shodují, že bez jeho detailů a vysvětlování jednotlivých příběhů by
jen těžko mohli svá díla vytvořit. Druhý jmenovaný nicméně dodal, že spoustu
zajímavých informací se od Miloše Potišky dozvěděl až po skončení natáčení filmu. To
ho údajně trochu mrzí, protože ve snímku bývalo mohlo být více zajímavých scén, které
se doopravdy odehrály: „Stýkáme se spolu [s Milošem Potiškou] dodnes a nutno říct, že
nejzajímavější informace z něj vypadly až po natočení filmu. Takové ty specifické
detaily, drobnokresba lidského charakteru. Film by to zásadním způsobem ve své stavbě
neovlivnilo, ale dvě, tři pikantní scény by jistě přibyly. Třeba to, že kolikrát v JARu
neměl Káčko ani na jídlo a víkend musel přežít u milenky s plnou lednicí. Pak přišlo
pondělí, obešlo se pár podniků, a zase bylo za co žít,“552 nastínil v rozhovoru Jan Pachl
příklad toho, co se bývalo mohlo ve filmu také objevit.
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7 Ohlasy, recenze a kritika filmů Gangster Ka a
Gangster Ka: Afričan
Jaroslav Kmenta ve své knize pojednávající o filmech Jana Pachla namítá, že
odborná kritika - a to pozitivní i negativní - je potřebná a žádoucí. Díky propracované
zpětné vazbě totiž mají filmoví tvůrci možnost vidět své dílo jinýma očima a případně
se tak poučit ze svých chyb. Skrze konstruktivní kritiku se proto autoři mohou
zdokonalovat a v budoucnu vytvářet ještě lepší díla. Zároveň ale dodává, že se podle
něho v poslední době čím dál častěji objevují recenze, které české filmy automaticky
dehonestují. Investigativní novinář říká, že český film je pak podle takových kritiků
pokaždé jen „snůškou drobných či velkých přehmatů, slabého scénáře, nevýrazné režie
či ploché role kdejakého herce. (...) I když lidé po premiéře tleskají a řada z nich tvůrce
a herce oslavuje, nakonec vždycky přijde studená sprcha. Filmoví recenzenti.“553
Ačkoliv autor trilogie Padrino Krejčíř odhalil svůj nepříliš pozitivní náhled na
současnou filmovou kritiku, byl prý v případě filmů Gangster Ka podle všeho příjemně
překvapený. Celkový úspěch filmů dokládá podle něho mj. také to, že se po dlouhé
době jednalo o snímky, které do kin přilákaly více diváků, než americké velkofilmy.
Prošel také velké množství recenzí, které prý byly veskrze pozitivní. Kmenta si proto
myslí, že se podle kritiků po dlouhé době povedlo vytvořit v Česku film, který v rámci
svého žánru nastavil laťku co do kvality vysoko.554 To, že filmy navštívilo v kinech
velké množství lidí možná do jisté míry souvisí i s tím, že postavy gangsterů v dnešní
době obecně táhnou. To je podle Jana Pachla sice trochu paradox, ale určitou touhu
diváků po okušení tohoto nedostupného způsobu života na jednu stranu chápe: „Určitě
je paradoxní, že postavy gaunerů tolik táhnou k uměleckému zpracování a působí jako
magnet na publikum, ale tak to prostě je. Stále budeme fascinováni životem, který je
nám z morálních důvodů odepřen a který nikdy neprožijeme. Jen ve filmu.“555

7.1 Ohlasy herců a tvůrců
Během natáčení obou snímků i po jejich premiéře na podzim roku 2015 se
objevilo velké množství rozhovorů, a to jak se samotnými tvůrci, tak s herci různých
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postav. Všichni v záplavě různých otázek samozřejmě také hodnotili své dojmy z
natáčení i celkového finálního vzezření dvoudílného kriminálního příběhu.
Například producent Adam Dvořák řekl, že Gangster Ka pro něho byl zatím
nejtěžší filmový projekt v životě. Zároveň také prozradil, že ačkoliv se nejdříve bál
reakcí diváků, nakonec byl nadšený. Lidé po premiéře druhého dílu údajně často říkali,
že ačkoliv byl první díl skvělý, druhý díl je bavil ještě více. Výsledný projekt pro něj i z
toho důvodu byl satisfakcí.556 Bývalý detektiv Karel Tichý, který několik let na
případech Radovana Krejčíře pracoval a při natáčení působil jako odborný poradce, se
pro změnu nechal slyšet že oceňuje zejména to, že ačkoliv film „velmi dobře kopíruje
realitu, vhodně v některých pasážích pracuje s fikcí.“557
To, že role gangstera na poměrně dlouhou dobu záporně ovlivnila herce Hynka
Čermáka, který pak musel projít určitým očistným procesem, už bylo zmíněno v
kapitole o filmovém zpracování kauzy. Podobnými zkušenostmi si kvůli natáčení prošli
i další herci. Například Vlastina Svátková se svěřila, že po některých dnech přišla domů
a celý večer mlčela nebo se občas i rozbrečela. „Scény, kdy na vás někdo míří pistolí a
říká, že vás zabije, nebo facky, které byly často reálné a já jsem se třásla pak ještě tři
dny, to se pak těžko z té role vystupovalo,“558 vysvětlila Svátková psychickou náročnost
natáčení. Svou roli si domů proti své vůli bral údajně i srbsko-český herec Predrag
Bjelac: „Hodně mě to ovlivnilo. Zrovna jsme se o tom bavili s přítelkyní. Říkala mi, že
jsem chvílemi doma nebyl Pedjou, jak mi říkají, ale filmovým Dardanem.“559
Oproti tomu Tomáš Etzler, jehož Vratislav Milota byl filmovým protějškem
Františka Mrázka, se se svou rolí neztotožnil vůbec: „Ten svět je mi úplně cizí. Krást v
miliardách a připravit stát o peníze tímhle brutálním způsobem, to je jako zahrávat si s
ohněm.“560 Mezi herci byli i tací, kteří si natáčení užívali - jako třeba Tomáš Jeřábek
nebo Alexej Pyško. První například ocenil Pachlovu pracovní flexibilitu, kdy jako
režisér některé věci vymýšlel až přímo při natáčení: „Nemůžu tady jako v reklamě moc
improvizovat. Ale zase pan režisér Pachl vymýšlí některé věci až na místě, což se mi
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líbí.“561 Druhý pro změnu popsal, jak se Jan Pachl zbláznil do jeho dlouhého koženého
kabátu, ve kterém nakonec jako filmový mafián Sivák vystupoval: „Já nevím, jaké
kabáty nosí tyhle lidi. Je to můj oblíbený kabát a nabídl jsem jej režisérovi a on se do
něj zamiloval. Je fakt, že je mi v něm dobře, a při troše snahy se pod něj vejde snad i ta
brokovnice,“562 smál se v jednom z rozhovorů Pyško.

7.2 Mediální recenze a kritika
U filmové kritiky platí možná u více než u čehokoli jiného známé pořekadlo, že
sto lidí má sto různých chutí. Potvrdilo se to také u hodnocení filmů Gangster Ka ze
strany novinářů, kde se škála udělovaných procentních bodů pohybovala od 40 % do 90
%. Autor práce záměrně vybral pět různých médií, která hodnotila vždy oba díly. Pod
tabulkami shrnující udělená procenta lze pak nalézt podrobnější rozbor - a to nejen ze
strany pěti vybraných médií, ale také dalších, která přinesla pouze slovní hodnocení
filmů bez matematického vyjádření jejich kvality v procentech.
Film Gangster Ka
Aktuálně.cz

40 %

Avmania.b15.cz

6/10 (60 %)

iDNES.cz

65 %

Novinky.cz

50 %

Olomouckádrbna.cz

90 %

CELKEM

61 %

Film Gangster Ka: Afričan
Aktuálně.cz

45 %

Avmania.b15.cz

6/10 (60 %)

iDNES.cz

65 %

Novinky.cz

75 %

Olomouckádrbna.cz

85 %

CELKEM

66 %
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Zajímavé na výše uvedených tabulkách563 je zejména to, že ačkoliv různá média
udělovala hodnocení od sebe poměrně výrazně odlišná, ve většině případů vždy jedno
konkrétní médium hodnotilo oba filmy velice podobně. Dvakrát (Avmania.b15.cz a
iDNES.cz) bylo hodnocení první i druhé části filmu Gangster Ka identické. V dalších
dvou případech se hodnocení lišilo jen o pět procentních bodů,564 a jen u serveru
Novinky.cz se kritika dvou na sebe navazujících filmů diametrálně lišila.
Téměř všechny recenze týkající se obou filmů poukazovaly na fakt, že ve
snímcích je až příliš používán vnitřní monolog ze strany Dardana Cirkela a Jana
Lánského. Ačkoliv většina hodnotitelů věděla, že to bylo především z důvodu potřeby
vysvětlit složité informace související s reálnou kauzou, ne každý pro to měl pochopení:
„Tvůrcům se zjevně vymstilo, že ve snaze dostát podrobné knižní předloze Jaroslava
Kmenty (a svést se s fenoménem známého zločince) zahlcují diváka množstvím
nadbytečných informací, jež svazují hlavně režiséra,“565 napsala například Jana
Podskalská ze serveru Deník.cz. Vojtěchu Ryndovi pak vadil nejen častý voiceover, ale
i poněkud laciné obraty: „Nejenže je většinou nadbytečné [vyprávění], ale navíc se
vyžívá ve školácky neobratných obratech: ,kilometry omšelýho potrubí proudí
hektolitry pohonnejch hmot‘, ,jednou z vlastností ďábla je, že neumí prohrávat‘...“566 V
jiné recenzi se zase Marek Čech zamýšlí nad tím, že by možná vzhledem k velkému
množství informací bylo vhodnější natočit seriál: „Chápu, že chtěl režisér divákovi
sdělit co nejvíc z faktografického obsahu předlohy, ale potom je na místě otázka, zda k
tomu neměl radši zvolit více dílný televizní nebo seriálový formát.“567
Všeobecná shoda panovala také u vychvalování hereckých výkonů, a to zejména
v případě hlavní postavy: „Hynek Čermák v roli Káčka je trefa do černého.
Proměnlivost svého herectví využívá ke všem výrazovým polohám člověka, který má
čiré potěšení z podvodů, je bonviván a grázl v rukavičkách, a pak se velmi přirozeně a
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beze slov promění v nemilosrdného mstitele.“568 Kritiky vedle Čermáka učaroval
například i Predrag Bjelac, a to zejména díky svému charisma a drsnému srbskoostravskému přízvuku podobnému akcentu Bolka Polívky.569
Jedním ze základních cílů bylo podle tvůrců předložit ve filmech reálný obraz o
fungování českého podsvětí. To, že se tento záměr podařilo naplnit, zhodnotil sám jeden
z jeho členů v rozhovoru s Jaroslavem Kmentou. Investigativní novinář ve své knize
nechtěl bosse přímo jmenovat, avšak zmíněný člověk kromě pochvaly za povedené
vykreslení polosvěta údajně ocenil i herecký výkon Hynka Čermáka. Kmenta popsal
setkání se zmíněným bossem takto: „Nedávno jsem seděl s jedním vysoce postaveným
bossem podsvětí, který se pohyboval v blízkosti Krejčíře. Film viděl a řekl zajímavou
větu: ,Řadu těch skutků vidím jinak. Ale musím uznat, že se vám nakonec tu podstatu
podařilo vystihnout přesně. A mimochodem: vyřiďte Hynkovi Čermákovi, že svou roli
zahrál skvěle. Takhle přesně se Krejčíř choval.‘“570

7.2.1 Film Gangster Ka
Marek Brož z Magazínu Šíp přinesl poměrně stručnou (avšak vyváženou)
recenzi, kterou ve finále ještě shrnul do pozitiv a negativ první části Pachlových filmů:
„KLADY: Kdyby jen půlka byla pravda, je to odporný pohled do tváře korupce.
Pochválit musíme herecké výkony i iluzi luxusního prostředí. ZÁPORY: Pokus pěkný,
ale při jakémkoliv srovnání s hollywoodskou produkcí jsou všechny akční scény
úsměvné.“571 Naopak téměř výhradně jen negativní byl Kamil Fila v článku, který vyšel
v Respektu. Nelíbilo se mu například to, že film je spíše oslavnou ódou na zločince,
ačkoli by se takovými lidmi mělo pohrdat: „Sledujeme jakési ustavičné klukovské hry
na lupiče, které tvůrce víc fascinují, než odpuzují. Jako by ti ze showbyznysu tak trochu
chtěli patřit mezi galerku boháčů a divákům dávali snový výlet či návod, jak se dostat
do vyšších pater společnosti. Není to reflexe, ale trenažér chamtivosti.“572
Servítky si nebral ani Martin Svoboda z Aktuálně.cz. Ten tvůrce osočil z toho, že
pravděpodobně vůbec neví, jak se mají dělat filmy. Za obrovský prohřešek totiž
považuje fakt, že divák vinou tvůrců akurátně vycházejících z reálné kauzy znal konec
568
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už od prvních momentů: „Čili napětí v ději mizí ještě před jeho začátkem, což je jen
jedna z bizarností dokazující, že tvůrci jako by neměli moc představu o tom, jak vlastně
vypadají ,filmy‘. Je to poněkud zvláštní, protože Pachl není začátečník a není ani
neschopný, jak v mnoha ohledech prokáže.“573 Naopak slova chvály na režiséra filmu
pěl Pavel Koutský ze serveru Mediahub.cz: „Pachl s Čermákem ukázali na filmu
Gangster Ka, že umí točit kvalitní žánrové věci.“574
V závěrečných shrnutích recenzí se poměrně často objevovalo konstatování, že
film na diváka díky vycházení z reálných událostí působí skutečně silným dojmem. Pro
některé kritiky to byl důvod k udělení vysokých hodnocení, pro některé ovšem nikoliv.
Zástupcem prvního tábora byl například Jakub Wittka: „Připravte se, že Gangster Ka
není procházka růžovou zahradou a po zkouknutí filmu rozhodně nebudete mít úsměv
od ucha k uchu. Přesto je to velký počin české kinematografie, který vám ještě dlouho
uvízne v paměti.“575 Naopak Věra Míšková shrnula film jako čistě průměrný: „Člověku
je cestou z kina mizerně ze všeho, co film o českém organizovaném zločinu předkládá.
Není to nic, co bychom nevěděli nebo netušili, ale takto shrnuto to působí určitě silněji
než v televizních zprávách. Jako film však Gangster Ka nepřekračuje průměr.“576

7.2.2 Film Gangster Ka: Afričan
Mirce Spáčilové z iDNES.cz se u druhého snímku zamlouval už úvod. Po
začátku, kde je zopakovaná neúspěšná razie v Kraviecově vile z dílu předchozího, je
totiž podle autorky recenze následný útěk na Seychelské ostrovy zpracován v dobře
zvoleném dynamickém tempu: „Start Afričana má vůbec slibný spád. Rychle, během
titulků najde hrdina nový převlek, doklady i výraz, protože fakt, že musí utíkat, ho
vytáčí: to není jeho styl. (...) Bohužel se [později] opět dostaví i hlavní kletba
předešlého filmu, vnitřní komentář,“577 připomněla Spáčilová v závěru hodnocení
573
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opětovný výskyt častého voiceoveru. Marek Čech, autor kritiky na webových stránkách
Avmania, si ve své recenzi pro změnu všiml dobře zvládnutého přerodu Hynka
Čermáka: „Z tuneláře a podvodníka se stává mezinárodní gangster, který představuje
veřejné nebezpečí pro Jihoafrickou republiku.“578
V otázce jaký z obou filmů o Radimu Kraviecovi se podařil více, se kritici
shodnout nedokázali. Martin Svoboda z Aktuálně.cz, který zastává názor, že filmům
ublížila přílišná snaha držet se reálné předlohy napsal, že ve druhém dílu je potřeba znát
veškeré reálné dění ještě větší, než tomu bylo u části první. I proto jej ve výsledku
hodnotil jako slabší: „v Afričanovi už [se] zcela ztrácí ,obecnost‘, nese hodnotu jen
tehdy, když si jsme vědomi, k čemu se tvůrci obrací.“579 Naopak Věře Míškové se více
líbilo pokračování, protože si tvůrci podle jejího názoru jednak větší měrou vyhráli s
napínavostí i humorností scén, ale také omezili všemi kritizovaný voiceover: „Afričan je
mnohem zábavnější než Gangster Ka. Sice neztratil z diváckého hlediska nepříjemný,
byť z logiky děje pochopitelný vnitřní komentář Káčkova kumpána, ale na rozdíl od
vysvětlovací mánie prvního dílu až nečekaně přidal na humoru a napětí.“580
Závěrečná shrnutí Afričana se stejně jako v případě předchozího dílu lišila
prakticky s každou recenzí. Například David Superata byl z filmu nadšený: „V
porovnání s českými detektivkami, které můžete v současnosti vidět v televizi, jsou oba
díly Gangstera Ká úplně jinou ligou. Určitě na film do kina vyrazte.“581 Spíše pozitivní
byl ve své glose i Marek Gregor z Reflexu. Posteskl si ovšem, že Afričan je jediným
snímkem, který konkuruje zahraničním filmům: „Je smutné, že jediný domácí snímek,
jenž v našich kinech dokáže soupeřit se zahraničními blockbustery, a dokonce je i
porazit, je Gangster Ka: Afričan. (...) Ještě že u nás máme dost grázlů, kteří mohou
posloužit jako podklad k natáčení filmů.“582

578

ČECH, Marek. Gangster Ka: Afričan - recenze filmu. [online]. 28. listopadu 2015 [cit. 2017-4-28].
Dostupné z: < https://avmania.e15.cz/gangster-ka-african--recenze-filmu>.
579
SVOBODA, Martin. Recenze: Film o Krejčířovi sráží nerozhodnost tvůrců. Gangstera Ka táhne
hlavně Hynek Čermák. [online]. 26. listopadu 2015 [cit. 2017-4-28]. Dostupné z:
<https://magazin.aktualne.cz/kultura/film/recenze-ani-druhy-gangster-ka-neni-spatny-srazi-ho-hlavnene/r~65460b68939d11e5bc8c002590604f2e/>.
580
MÍŠKOVÁ, Věra. RECENZE: Zábavný zrod nemilosrdného gaunera. Na film Gangster Ka: Afričan
lze jít i bez znalosti jedničky [online]. 26. listopadu 2015 [cit. 2017-4-28]. Dostupné z:
<https://www.novinky.cz/kultura/387496-recenze-zabavny-zrod-nemilosrdneho-gaunera-na-filmgangster-ka-african-lze-jit-i-bez-znalosti-jednicky.html>.
581
SUPERATA, David. Gangster Káčko se nezastaví před ničím, to vědí i v Jižní Africe. [online]. 29.
listopadu 2015 [cit. 2017-4-28]. Dostupné z: <http://www.olomouckadrbna.cz/zpravy/kultura/1954recenze-gangster-kacko-se-nezastavi-pred-nicim-to-vedi-i-v-jizni-africe.html>.
582
GREGOR, Marek. „NEVER MORE“. Reflex, 10. prosince 2015. s. 51.

128

8 Komparace mediálního, publicistickožurnalistického a filmového zpracování kauzy
Radovana Krejčíře
V pěti předchozích kapitolách byla zevrubně rozebrána kauza Radovana Krejčíře
a její mediální, knižní publicistické a filmové zobrazení. Cílem podrobné analýzy
různých zpracování jednoho konkrétního kriminálního případu bylo zodpovězení těchto
pěti již v úvodu položených výzkumných otázek:
1. Jak média referovala o kauze Radovana Krejčíře od prvních zmínek až
do konce roku 2016?
2. Jak kauzu Radovana Krejčíře ve svých publicistických knihách zpracoval
Jaroslav Kmenta?
3. Jaké byly ohlasy na knižní zpracování kauzy Jaroslavem Kmentou?
4. Jak kauzu Radovana Krejčíře filmově zpracoval režisér Jan Pachl?
5. Jaké byly ohlasy na filmové zpracování kauzy Janem Pachlem?
Z kvalitativního výzkumu prováděného v rámci zodpovězení první výzkumné
otázky vyšlo najevo, že zpravodajská média zastoupená MF DNES a Událostmi prvního
kanálu České televize jednoznačně nejvíce zajímalo Krejčířovo zmizení z vily plné
policistů, následné neúspěšné pátrání po těšínském podnikateli a jeho útěk na
Seychelské ostrovy. S dalším vývojem kauzy pak zájem médií pomalu ochaboval, což
bylo možná dáno také tím, že Krejčíř od roku 2005 pobýval na Seychelských ostrovech
a od roku 2007 v Jihoafrické republice - a byla tak do jisté míry narušena geografická
blízkost tématu, která je jednou ze základních zpravodajských hodnot určujících, co se
stane zprávou.583
Mediálně nejostřeji sledované části kauzy, tedy Krejčířově útěku na jaře roku
2005, věnovali zvláštní pozornost i Jaroslav Kmenta v trilogii Padrino Krejčíř a Jan
Pachl ve filmech Gangster Ka. Kmenta totiž ve třetí knize s podtitulem Žralok jen
samotnému 18. červnu 2005, tedy dnu, kdy neúspěšná policejní razie proběhla, věnoval
jednu obsáhlou kapitolu, která čítala přes 50 stran. Režisér Pachl zase důležitost
Krejčířova útěku ve zmiňovaný den nepřímo dokázal tím, že jej v rámci spojení snímků
Gangster Ka a Gangster Ka: Afričan zvolil za jakýsi sjednocující moment - neúspěšná
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policejní razie a Kraviecovo zmizení je tak vyobrazeno jak na konci dílu prvního, tak na
začátku části druhé. Za připomenutí jistě také stojí to, že Jaroslav Kmenta ve svých
třech knihách nezpracoval Krejčířovo působení na Seychelských ostrovech a jeho
pokrytí případu tak, alespoň prozatím, není na rozdíl od mediálního a filmového
zobrazení kompletní. V rozhovoru ze 7. dubna dodal, že pokud výhledově chybějící
události z let 2005 až 2007 doplní, kniha, jež by vytvořila z jeho díla tetralogii, s
největší pravděpodobností ponese podtitul Seychelan.584
Hodnocení knih i filmů ze strany různých kritiků a médií pak bylo všeobecně
velmi individuální a velkou měrou se od sebe odlišovalo - a to co do různosti
rozebíraných pasáží i závěrečných hodnocení. V případě evaluací knih Jaroslava
Kmenty se objevovala zejména kladná a neutrální kritika. Největší mediální reakci
vyvolala úvodní kniha trilogie s podtitulem Afričan, na jejíž tvorbě se přímo podílela
bývalá Krejčířova pravá ruka Miloš Potiška.
I přesto, že byl Padrino Krejčíř: Afričan oproti Gangsterovi a Žralokovi častěji
hodnocen, dílo pojednávající o africké anabázi Krejčířova příběhu ani zdaleka
nevyvolalo takový mediální ohlas, jako filmy Jana Pachla. Po jejich premiéře na podzim
roku 2015 se totiž objevila celá řada různých hodnocení. Ta ovšem na rozdíl od názorů
na Kmentovy knihy nebyla jen neutrální či pozitivní. Kritiky shodně vytýkaným
prvkem obou filmů bylo zbytečné nadužívání tzv. voiceoveru, kdy Jan Pachl podle
hodnotitelů nechal postavy Jana Lánského a Dardana Cirkela v příliš velké míře
vysvětlovat události prostřednictvím vnitřního monologu. Naopak chválena často byla
valná většina herců za zvládnutí svých rolí - a to zejména Hynek Čermák, který ztvárnil
hlavní postavu Radima Kraviece.
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9 Závěr
Radovan Krejčíř je bezpochyby jedním z nejproslulejších gaunerů české historie.
Dokládá to nejenom obrovský rozměr jeho protizákonného jednání či přesah jeho
činnosti až za hranice České republiky, ale také například to, že na motivy jeho téměř
dvacetileté kriminální kariéry byly (jako o jednom z mála českých zločinců) napsány
knihy a natočeny filmy. Z dalších českých kriminálních kauz, které se dočkaly svého
zfilmování jmenujme například snímky Bolero (2004), Sametoví vrazi (2005), Kajínek
(2010), Hranaři (2011), Příběh kmotra (2013) či Já, Olga Hepnarová (2016).
Kontroverzní podnikatel sice v současné době sedí v jihoafrické věznici, ale
ještě v listopadu roku 2016 se různými způsoby snažil dostat zpět do České republiky,
kde by mohl být jeho případ, jak už bylo zmíněno výše, projednávaný od úplného
začátku. Krejčíř by totiž mohl napadnout rozsudky, ve kterých byl uznán vinným v době
své nepřítomnosti. Investigativní novinář Josef Klíma v pořadu Očima Josefa Klímy z
15. listopadu 2016 navíc dodal, že spousta bývalých svědků v českých Krejčířových
kauzách už třeba mohla na spoustu detailů po několika letech zapomenout. To by
samozřejmě Radovanu Krejčířovi v případě opakování procesů mohlo ve výsledku také
velmi pomoci.
Bývalý Krejčířův advokát Tomáš Sokol nicméně ve stejném pořadu uvedl, že by
z právního hlediska nebylo vůbec jednoduché posoudit, které soudní spory by mohly
být projednávány znovu, a které nikoli. Znovuotevřít by se totiž podle něho mohly jen
ty kauzy, které byly rozsouzeny v době, kdy byl Krejčíř braný jako uprchlý. Jeho status
uprchlého se ovšem v průběhu doby měnil: „Na jedné straně byl u nás evidován pan
inženýr jako uprchlý. Na druhé straně ale po nějakou dobu, kterou nedokážu časově
přesně zařadit, byl v Jihoafrické republice ve vazbě a naše judikatura, to znamená
výklad soudu v této souvislosti hovoří o tom, že je-li někdo v cizí zemi ve výkonu trestu
nebo ve vazbě nebo jinak obdobně zadržován, tak ho nelze považovat za uprchlého. To
znamená ty procesy, které tady probíhaly, by musely být posuzovány podle mne i z
hlediska toho, jestli v danou dobu splňoval kritérium uprchlého nebo nesplňoval,“585
vysvětlil Sokol případnou složitost situace, která by nastala ve chvíli, pokud by
Radovan Krejčíř dosáhl svého vydání zpět do České republiky.

585

Očima Josefa Klímy. TV, Prima FTV, 15. listopadu 2016. 22:10.
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K nutnosti řešit tuto kuriózní situaci ale podle investigativního novináře
Jaroslava Kmenty pravděpodobně nedojde. V rozhovoru ze 7. dubna tohoto roku totiž
uvedl, že k tomu, aby byl jakýkoli člověk vydán ze státu do státu, musí panovat shoda
obou zemí. Takovou situaci ovšem neočekává: „Já si myslím, že tady není vůle mu
vyhovět, že tu v drtivé většině všichni - napříč politickým spektrem, i napříč
zločineckým spektrem (smích) - a vším zaznívá takové to: ,Nechte si ho tam, ať si to
tam odsedí. My ho tady nechceme, protože to by byly zase jenom problémy.‘“586
Pokud tedy Radovan Krejčíř opravdu zůstane v jihoafrickém vězení, pak tomu
bude minimálně na pětatřicet let, na které už je v současné době pravomocně
odsouzený. V tuto chvíli je těžké odhadovat, zdali bude vinným uznán i v dalších
kauzách, což by mu počet let ještě navýšilo. I kdybychom ale předpokládali, že jej v
JAR už z dalších trestných činů neodsoudí, po uplynutí pětatřicetiletého trestu bude rok
2048.587 Tou dobou bude Krejčířovi 80 let. Vzhledem k tomu, že podle Jaroslava
Kmenty působil Krejčíř už v roce 2016 po necelém tříletém pobytu v jihoafrickém
žaláři jako sešlý a zlomený muž,588 je možné, že jen samotných pětatřicet let bude pro
možná neslavnějšího českého zločince de facto trestem doživotním.
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Příloha č. 7: Přepis rozhovoru s Jaroslavem Kmentou (text).
Vzhledem k vynesení výše trestu v roce 2016 by to čistě matematicky měl být rok 2051, ale trest se
Krejčířovi zkrátí o zhruba o necelé tři roky - tak dlouhou dobu už si totiž odseděl vazebně mezi jeho
zadržením na konci roku 2013 a finálním verdiktem v únoru roku 2016.
588
Očima Josefa Klímy. op. cit. 585.
587
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Summary
There is no doubt that Radovan Krejčíř is one of the most infamous crooks in
Czech history. The reason is not just enormous dimension of his actions against the law
or overlapping of his pursuits beyond borders of the Czech Republic, but for example
also fact, that he is one of the few Czech criminals, that inspired writers and directors to
make books and films on the motives of his almost twenty years long criminal career.
From the other criminal cases that inspired directors to make film, we can remind films
Bolero (Bolero, 2004), Sametoví vrazi (The New Breed!, 2005), Kajínek (Kajinek,
2010), Hranaři (Edgemen, 2011), Příběh kmotra (The Story of a God-Father, 2013) or
Já, Olga Hepnarová (I, Olga Hepnarova, 2016).
Although controversial businessman is currently in South African prison, he is
still trying to get up to his extradition back to Czech Republic by any means (lastly in
September 2016). The reason is that his Czech cases could be heard from the beginning,
because Krejčíř could challenge those judgments in which he was found guilty in his
absence. Investigative journalist Josef Klíma in broadcast Očima Josefa Klímy on 15th
November 2016 also said, that it is possible, that after so many years, a lot of witnesses
in Krejčíř's former cases had already forgot important details of his crimes - which in
result obviously would help Radovan Krejčíř.
However, Tomáš Sokol - former advocate of Radovan Krejčíř - in same
broadcast said, that from legal point of view, that would not be easy to judge, which
cases could be heard again and which would not. In his opinion, only cases which were
adjudicated when he was kept as a fugitive, could be reopened. However, his status of
fugitive was changing over time: „On the one hand, Krejčíř was kept as fugitive in the
Czech Republic. On the other hand, during some time - which I cannot put it in time he was on South African remand. And Czech law says, if someone is on remand or
sentenced in foreign country, he cannot be kept as fugitive. It means that all of those
Czech cases which already had been closed before, would must have been judged in
terms of fact, if he had satisfied the criterion of fugitive or not,“ Sokol explained
complexity of situation, which would occurred if Radovan Krejčíř got up to his
extradition back to Czech Republic.
Investigative journalist Jaroslav Kmenta thinks that there will not be need to
solve this curious situation - in an interview on 7th April 2017 he said, that for realizing
an extradition, there must be concordance between both states. However, he does not
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expect this situation to happen: „I think that there is no will here in Czech republic to
humor him. In the overwhelming majority - across political spectrum and also across
criminal spectrum (laughing) - everybody says something like: ,Just keep him there to
serve his sentence. We do not want him here, because it would be just bunch of
problems again.‘“
If Radovan Krejčíř will really stay in South African prison, it will be at least for
35 years, because it is the sentence he is currently serving. However, the number of
years can still increase, if he will be found guilty in other cases - but it is difficult to
estimate at this point. But even if we assumed that he will not be sentenced in other
South African cases, it will be year 2048 when his current sentence expires. By that
time, Krejčíř will be 80 years old. Considering fact, that according to Jaroslav Kmenta,
Krejčíř already in 2016 (after less than three years in South African prison) seemed like
decrepit and broken man, it is possible, that for arguably the most infamous Czech
criminal, those 35 years of prison alone will actually be life sentence for him.
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Přílohy
Příloha č. 1: Seznam článků k tématu vydaných do 31. 12. 2016 v denících MF
DNES (text)
Mladá Fronta DNES. Praha: MaFra, 1990-dodnes. ISSN 1210-1168.
KRK. Nad valnou hromadou se vznášely otazníky. MF DNES, 27. 12. 2001, s. 7.
SAVIER, Filip. Smutný konec, či sladká záchrana? Fotbalisté Drnovic to dnes poznají.
MF DNES, 15. 1. 2002, s. 1.
KRK, ŠVE. Fotbalové Drnovice rozprodávají mužstvo. MF DNES. 4. 4. 2002, s. 1.
SAVIER, Filip. Drnovice chce dát k soudu i šéf Brna. MF DNES, 13. 4. 2002, s. 4.
ČTK. Muž je podezřelý, že podvedl Stavo Artikel. MF DNES, 24. 7. 2002, s. 1.
ČTK. Policie našla u Krejčíře dva samopaly a pistole. MF DNES, 27. 7. 2002, s. 1.
SLONKOVÁ, Sabina. Dům měl plný zbraní a spisů tajných služeb. MF DNES, 6. 3.
2003, s. 2.
KEDROŇ, Radek a Marek PRAŽÁK. Svědek obřího daňového úniku byl zastřelen. MF
DNES, 26. 9. 2003, s. 4.
KEDROŇ, Radek. Vrah podnikatele popravil. MF DNES, 29. 9. 2003, s. 5.
MP, RAK, JAB. Vrah popravil korunního svědka policie. MF DNES, 7. 10. 2003, s. 4.
MP. Obviněný podnikatel má odškodné. MF DNES, 3. 6. 2004, s. 3.
MP. Kontroverznímu podnikateli za podvod hrozí až osm let. MF DNES, 28. 6. 2004, s.
4.
KUBÁTOVÁ, Zuzana. Krejčíř čelí zatím dvěma žalobám. MF DNES, 5. 10. 2004, s. 3.
KUB, MP. Milionář tráví většinu času u soudu. MF DNES, 6. 10. 2004, s. 6.
KMENTA, Jaroslav a Jakub POKORNÝ. “Mohu si dojít na toaletu?“ řekl a zmizel. MF
DNES, 20. 6. 2005, s. 3.
KMENTA, Jaroslav a Jakub POKORNÝ. Blamáž: policii utekl zatčený miliardář. MF
DNES, 20. 6. 2005, s. 1.
JP. Policisty čeká za Krejčířův útěk trest. MF DNES, 20. 6. 2005, s. 3.
KMENTA, Jaroslav a Jakub POKORNÝ. Bublan: Krejčíř je zřejmě v cizině. MF
DNES, 21. 6. 2005, s. 1.
REP. Kam zmizel podnikatel? Třeba do Afriky. MF DNES, 21. 6. 2005, s. 3.
KMENTA, Jaroslav. Před zásahem dostali informaci, že Krejčíř chce vraždit. MF
DNES, 22. 6. 2005, s. 3.
KM. Policie: Máme tři žhavé stopy po uprchlíkovi. MF DNES, 10. 8. 2005, s. 2.
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KMENTA, Jaroslav. Kde se čeští zločinci skrývají před policií. MF DNES, 27. 8. 2005,
s. 3.
VACA, Jan. Dostat Krejčíře zpět do Česka bude složité. MF DNES, 10. 9. 2005, s. 3.
MATERNA, Dan. Krejčíř už má opět v patách policii. MF DNES, 15. 9. 2005, s. 1.
ŠLO. Policisté vyrazí za Krejčířem. MF DNES, 12. 9. 2005, s. 2.
POKORNÝ, Jakub a Dan MATERNA. Krejčíř na Seychelách půjčuje peníze. MF
DNES, 13. 9. 2005, s. 1.
MATERNA, Dan. Krejčíř už má opět v patách policii. MF DNES, 15. 9. 2005, s. 1.
KNAP, Karel a Jaroslav KMENTA. Záhady miliardářova úprku. MF DNES, 17. 9.
2005, s. 2.
KMENTA, Jaroslav. Krejčíř si výhody nekoupí. MF DNES, 21. 9. 2005, s. 4.
MATERNA, Dan. Budu vypovídat přes internet, vzkazuje české justici Krejčíř. MF
DNES, 19. 9. 2005, s. 1.
KMENTA, Jaroslav. Krejčíř v Česku žil a podnikal nelegálně. MF DNES, 23. 9. 2005,
s. 2.
FRANZLOVÁ, Olga. Krejčíře obvinili z únosu a vydírání jeho partnera. MF DNES, 5.
10. 2005, s. 5.
VACA, Jan. ČSSD: S Krejčířem se neznáme. MF DNES, 20. 10. 2005, s. 2.
KMENTA, Jaroslav. Krejčíř: Vydám knihu o svých kauzách. MF DNES, 19. 10. 2005,
s. 2.
KUBÍK, Jiří. Co nám to Krejčíř vlastně říká? A máme mu věřit? MF DNES, 21. 10.
2005, s. 1.
KMENTA, Jaroslav. Krejčíř: Uplácel jsem žalobce. MF DNES, 3. 11. 2005, s. 3.
KM, JP, JAF. Zastřelili kontroverzního podnikatele. MF DNES, 26. 1. 2006, s. 1.
KM, JP. Knihu Krejčíře prozkoumá policie. MF DNES, 16. 5. 2006, s. 4.
KMENTA, Jaroslav. Krejčířovi vyzradili tajného svědka. MF DNES, 3. 6. 2006, s. 4.
KMENTA, Jaroslav. Krejčíř říká: Končím, stahuji se do ústraní. MF DNES, 20. 7. 2006,
s. 2.
KMENTA, Jaroslav a Lucie TVARŮŽKOVÁ. Zatkli fotbalového bossa Starku. MF
DNES, 15. 11. 2006, s. 1.
TVARŮŽKOVÁ, Lucie. Starku udali lidé z podsvětí. MF DNES, 16. 11. 2006, s. 1.
TVARŮŽKOVÁ, Lucie. Policie má motiv, přímé důkazy ne. MF DNES, 16. 11. 2006,
s. 3.
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TVARŮŽKOVÁ, Lucie. Starka je venku, soud ho pustil na kauci 8 milionů. MF DNES,
7. 2. 2007, s. 1.
TVA. Soud pustil z vazby i Starkova kamaráda. MF DNES, 10. 2. 2007, s. 9.
POKORNÝ, Jakub a Zuzana JANEČKOVÁ. Krejčíře zatkli, vůbec to nečekal. MF
DNES, 24. 4. 2007, s. 1.
POKORNÝ, Jakub. Měl tu dobré kontakty, ale ztratil je. MF DNES, 24. 4. 2007, s. 3.
KMENTA, Jaroslav. Krejčíř si chystal nový život. MF DNES, 25. 4. 2007, s. 2.
KMENTA, Jaroslav. Muž, který znemožnil celou policii. MF DNES, 24. 4. 2007, s. 3.
KM, JP. Vydání Radovana Krejčíře z Jižní Afriky se komplikuje. MF DNES, 27. 4.
2007, s. 2.
NÍK. Seychelské úřady Krejčířovi nepomohou. MF DNES, 28. 4. 2007, s. 5.
HYNEK, Jiří. Krejčíř. Dozorci ho berou jako kuriozitu. MF DNES, 5. 5. 2007, s. 2.
POKORNÝ, Jakub a Teodor MARJANOVIČ. Vydejte Krejčíře, jedou žádat Češi. MF
DNES, 3. 5. 2007, s. 1.
iDNES.cz, IV. ČT: Krejčíř žádá na jihu Afriky o azyl. MF DNES, 7. 5. 2007, s. 2.
JANEČKOVÁ, Zuzana. Krejčířův „fešácký kriminál“. MF DNES, 18. 5. 2007, s. 2.
KMENTA, Jaroslav. Krejčířovi ztuhl úsměv. Nepustili ho. MF DNES, 23. 5. 2007, s. 2.
KM, ČTK. Krejčíř půjde z „fešáckého kriminálu“ do přísné cely. MF DNES, 25. 5.
2007, s. 5.
POKORNÝ, Jakub. Volný Krejčíř jede Afrikou. MF DNES, 6. 6. 2007, s. 8.
JANEČKOVÁ, Zuzana. Ministr: Netušili jsme, že to spěchá. MF DNES, 7. 6. 2007, s.
3.
POKORNÝ, Jakub. Psancovo dilema: utéct, nebo věřit právníkům? MF DNES, 7. 6.
2007, s. 3.
POKORNÝ, Jakub. Vyšetřování - pomohl Krejčířovi z vězení úplatek? MF DNES, 8. 6.
2007, s. 1.
POKORNÝ, Jakub a Zuzana JANEČKOVÁ. Policie nesmí zadržet Krejčíře. MF DNES,
7. 6. 2007, s. 1.
KM, iDNES.cz. Vysmátý Krejčíř se vrátil do vězení. MF DNES, 14. 6. 2007, s. 2.
KMENTA, Jaroslav. Ohlídá Krejčíře náramek? MF DNES, 4. 7. 2007, s. 4.
JANEČKOVÁ, Zuzana. Krejčíř je volný, zase podniká. MF DNES, 7. 7. 2007, s. 2.
ČTK. Krejčíř se již nemusí hlásit policii. MF DNES, 16. 10. 2007, s. 2.
JP. Nevydat! Verdikt padl za čtyři minuty. MF DNES, 2. 2. 2008, s. 2.
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KAISEROVÁ, Zuzana. Krejčíř shání peníze, chtěl prodat obrazy. MF DNES, 7. 4.
2008, s. 5.
JP. Soud očistil Krejčířovu ženu. Vila jí patří. MF DNES, 17. 7. 2008, s. 2.
ČTK. Soud zprostil Krejčíře žaloby z podvodu. MF DNES, 4. 9. 2008, s. 2.
ČTK. Vyšetřování Krejčíře v kauze Čepro zastaveno. MF DNES, 26. 9. 2008, s. 5.
ČTK. Krejčíř dostal 7 let za únos podnikatele. MF DNES, 10. 9. 2008, s. 4.
JP, iDNES.cz. Krejčíř si užívá, jeho kauzy jdou do ztracena. MF DNES, 12. 12. 2008, s.
4.
POKORNÝ, Jakub. Policie a právníci se přou o Krejčíře. MF DNES, 28. 5. 2009, s. 4.
iDNES.cz. Policisté u Krejčíře. Opět zbytečně. MF DNES, 29. 7. 2009, s. 2.
ČTK. České detektivky v Jižní Africe okradli. MF DNES, 30. 7. 2009, s. 4.
iDNES.cz. Krejčíř prý viní z únosu otce „vládní síly“. MF DNES, 16. 12. 2009, s. 2.
ČTK. Soud zrušil Krejčířovi sedmileté vězení. MF DNES, 22. 12. 2009, s. 2.
ČTK. Krejčíř se v JAR zapletl do zmizení podnikatele. MF DNES, 10. 3. 2010, s. 7.
ČTK. Jihoafrický tisk: Nad Krejčířem se stahují mračna. MF DNES, 16. 8. 2010, s. 4.
POKORNÝ, Jakub. Pohádal se s Krejčířem, našli ho mrtvého. MF DNES, 4. 10. 2010,
s. 1.
ČTK. Krejčíř a zabitý podnikatel prali peníze, píše německý tisk. MF DNES, 5. 10.
2010, s. 2.
ČTK. JAR odsoudila Němcova vraha spojovaného s Krejčířem. MF DNES, 1. 11. 2010,
s. 10.
iDNES.cz. Africká média: V Krejčířově domě našli seznam lidí „na odstřel“. MF
DNES, 24. 3. 2011, s. 5.
ZELENÝ, Petr a Jiří ŠŤASTNÝ. Krejčíře žaluje muž, kterého má na listině smrti. MF
DNES, 29. 3. 2011, s. 3.
iDNES.cz. Krejčíř se vzdal jihoafrické policii, české se zřejmě bude smát dál. MF
DNES, 26. 3. 2011, s. 4.
ČTK, iDNES.cz. Krejčíř v JAR uplácel policisty. Dostával nahrávky o svém
vyšetřování. MF DNES, 28. 3. 2011, s. 4.
iDNES.cz. Krejčíře spojují Jihoafričané s další vraždou. MF DNES, 1. 10. 2011, s. 3.
iDNES.cz. Krejčíř je ve vězení kvůli loupeži. MF DNES, 13. 2. 2012, s. 2.
POKORNÝ, Jakub. Pro celebritu podsvětí v Africe „přilétli“ policejní Jestřábi. MF
DNES, 14. 2. 2012, s. 3.
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POKORNÝ, Jakub. „Hlava jihoafrického podsvětí“ je na svobodě. MF DNES, 18. 2.
2012, s. 4.
POKORNÝ, Jakub. Soud otevře přípravu vraždy. Bude Krejčířova židle prázdná? MF
DNES, 14. 2. 2012, s. 3.
ČTK, iDNES.cz. Krejčíř má opravdu rakovinu, tvrdí lékař trestaný za podvod. MF
DNES, 4. 6. 2012, s. 3.
ČTK. Vrchní soud uložil Krejčířovi osm let vězení. MF DNES, 29. 5. 2012, s. 2.
CEN. Uprchlý Krejčíř dostal v Česku 11 let za obří daňové podvody. MF DNES, 1. 12.
2012, s. 2.
MIA, ČTK. Krejčíř unikl v Africe atentátu. MF DNES, 25. 7. 2013, s. 2.
ČTK. Krejčíř znal podle vyšetřovatelů zavražděného Ísu víc, než tvrdí. MF DNES, 14.
10. 2013, s. 7.
ČTK. V JAR píší petici za vyhoštění Krejčíře do Česka. MF DNES, 14. 11. 2013, s. 2.
VRUBELOVÁ, Jana. Pošlete Krejčíře pryč! ztrácejí trpělivost Jihoafričané. MF DNES,
18. 11. 2013, s. 7.
JV. Radovan Krejčíř poslal do Prahy zabijáka, říká detektiv. MF DNES, 18. 11. 2013, s.
1.
ČTK, MLB. Uprchlému Krejčířovi zabavili v JAR majetek, potvrdil soud. MF DNES,
16. 11. 2013, s. 6.
ČTK. V JAR údajně zadrželi Krejčíře. Za únos a vraždu. MF DNES, 23. 11. 2013, s. 6.
BĚLKA, Michal. Policie Krejčíře zbila tak, že je v ohrožení života, tvrdí advokáti. MF
DNES, 25. 11. 2013, s. 4.
SYROVÁTKA, Tomáš. Krejčířův starý trik: vazba, nemoc...Útěk? MF DNES, 26. 11.
2013, s. 1.
iDNES.cz. Krejčíř je v úzkých, nemá peníze. MF DNES, 2. 12. 2013, s. 6.
ČTK. Jihoafrický tisk: Krejčíř si objednal smrt deseti policistů. MF DNES, 15. 1. 2014,
s. 7.
ERT, ČTK. Policie u soudu zadržela Krejčířovu manželku. MF DNES, 1. 3. 2014, s. 3.
Kopal jsem hroby pro Krejčíře. MF DNES, 15. 9. 2014, s. 3.
POKORNÝ, Jakub. Krejčíř se chce vrátit do Česka. MF DNES, 16. 6. 2015, s. 1.
ČTK. Policie vs. Krejčíř: jde o 20 vražd. MF DNES, 24. 8. 2015, s. 2.
POKORNÝ, Jakub. V Africe předběhli českou justici. Vinen, slyšel Krejčíř. MF DNES,
25. 8. 2015, s. 5.
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RED. Krejčíře čeká doživotí, tvrdí novinář. MF DNES, 10. 9. 2015, s. 4.
POKORNÝ, Jakub. Vezměte milion, anebo vás zabiju, vzkázal Krejčíř. MF DNES, 19.
9. 2015, s. 16.
HRUBEŠ, Karel. Pistole, nůž, taser. Krejčíř se chtěl probít z vězení. MF DNES, 29. 9.
2015, s. 4.
ČTK. Na útěk Krejčíře bylo připraveno 434 milionů korun. MF DNES, 5. 10. 2015, s. 7.
ČTK. Zadrželi ženu, jež měla pomáhat Krejčířovi k útěku. MF DNES, 3. 11. 2015, s. 8.
Český trest pro Krejčíře: 15 let. MF DNES, 28. 11. 2015, s. 2.
ČTK. Krejčíř podal ústavní stížnost. MF DNES, 29. 12. 2015, s. 3.
POKORNÝ, Jakub. Krejčířův soudce: Trest musí opravdu bolet. MF DNES, 24. 2.
2016, s. 2.
ČTK. Krejčíř chtěl unést miliardáře. MF DNES, 5. 5. 2016, s. 5.
KMENTA, Jaroslav. Večeřel jsem s Krejčířem. MF DNES, 19. 11. 2005, s. 1.
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Příloha č. 2: Seznam reportáží k tématu vysílaných do 31. 12. 2016 v pořadu
Události na ČT1 (text)
Události. TV, ČT1, 3. října 2002. 19:15, z. 19.
Události. TV, ČT1, 2. června 2004. 19:15, z. 11.
Události. TV, ČT1, 18. června 2005. 19:15, z. 5.
Události. TV, ČT1, 19. června 2005. 19:15, z. 2.
Události. TV, ČT1, 20. června 2005. 19:15, z. 1.
Události. TV, ČT1, 21. června 2005. 19:15, z. 1.
Události. TV, ČT1, 22. června 2005. 19:15, z. 1.
Události, komentáře. TV, ČT1, 22. června 2005. 22:30, z. 1.
Události. TV, ČT1, 23. června 2005. 19:15, z. 1.
Události. TV, ČT1, 24. června 2005. 19:15, z. 3.
Události. TV, ČT1, 29. června 2005. 19:15, z. 2.
Události. TV, ČT1, 8. července 2005. 19:15, z. 6.
Události. TV, ČT1, 26. srpna 2005. 19:15, z. 2.
Události. TV, ČT1, 18. července 2005. 19:15, z. 3.
Události. TV, ČT1, 9. srpna 2005. 19:15, z. 3.
Události. TV, ČT1, 5. září 2005. 19:15, z. 2.
Události. TV, ČT1, 29. srpna 2005. 19:15, z. 12.
Události. TV, ČT1, 30. srpna 2005. 19:15, z. 4.
Události. TV, ČT1, 1. září 2005. 19:15, z. 4.
Události. TV, ČT1, 8. září 2005. 19:15, z. 2.
Události, komentáře. TV, ČT1, 9. září 2005. 22:30, z. 3.
Události. TV, ČT1, 11. září 2005. 19:15, z. 4.
Události. TV, ČT1, 12. září 2005. 19:15, z. 3.
Události. TV, ČT1, 17. září 2005. 19:15, z. 2.
Události. TV, ČT1, 18. září 2005. 19:15, z. 5.
Události. TV, ČT1, 19. září 2005. 19:15, z. 3.
Události. TV, ČT1, 22. září 2005. 19:15, z. 5.
Události, komentáře. TV, ČT1, 11. říjen 2005. 22:30, z. 6.
Události, komentáře. TV, ČT1, 4. říjen 2005. 22:30, z. 3.
Události. TV, ČT1, 12. říjen 2005. 19:15, z. 6.
Události. TV, ČT1, 18. říjen 2005. 19:15, z. 2.
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Události. TV, ČT1, 20. říjen 2005. 19:15, z. 3.
Události. TV, ČT1, 6. únor 2006. 19:15, z. 6.
Události. TV, ČT1, 23. ledna 2006. 19:15, z. 4.
Události. TV, ČT1, 21. února 2006. 19:15, z. 1.
Události. TV, ČT1, 2. března 2006. 19:15, z. 8.
Události. TV, ČT1, 21. dubna 2006. 19:15, z. 8.
Události. TV, ČT1, 19. května 2006. 19:15, z. 2.
Události. TV, ČT1, 14. listopad 2006. 19:15, z. 1.
Události. TV, ČT1, 16. listopad 2006. 19:15, z. 1.
Události. TV, ČT1, 20. listopad 2006. 19:15, z. 5.
Události. TV, ČT1, 18. ledna 2007. 19:00, z. 3.
Události. TV, ČT1, 23. února 2007. 19:00, z. 1.
Události. TV, ČT1, 23. dubna 2007. 19:00, z. 1.
Události. TV, ČT1, 24. dubna 2007. 19:00, z. 1.
Události. TV, ČT1, 25. dubna 2007. 19:00, z. 1.
Události. TV, ČT1, 6. května 2007. 19:00, z. 5.
Události. TV, ČT1, 5. června 2007. 19:00, z. 4.
Události. TV, ČT1, 11. června 2007. 19:00, z. 2.
Události. TV, ČT1, 13. června 2007. 19:00, z. 2.
Události. TV, ČT1, 29. června 2007. 19:00, z. 6.
Události. TV, ČT1, 6. července 2007. 19:00, z. 1.
Události. TV, ČT1, 1. února 2008. 19:00, z. 1.
Události. TV, ČT1, 23. února 2008. 19:00, z. 5.
Události. TV, ČT1, 19. května 2008. 19:00, z. 6.
Události. TV, ČT1, 9. září 2008. 19:00, z. 5.
Události. TV, ČT1, 14. května 2009. 19:00, z. 2.
Události. TV, ČT1, 16. července 2008. 19:00, z. 9.
Události. TV, ČT1, 3. února 2009. 19:00, z. 2.
Události. TV, ČT1, 30. srpna 2010. 19:00, z. 12.
Události. TV, ČT1, 2. září 2010. 19:00, z. 9.
Události. TV, ČT1, 3. října 2010. 19:00, z. 9.
Události. TV, ČT1, 4. října 2010. 19:00, z. 10.
Události. TV, ČT1, 3. ledna 2011. 19:00, z. 8.
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Události. TV, ČT1, 21. března 2011. 19:00, z. 16.
Události. TV, ČT1, 25. března 2011. 19:00, z. 12.
Události. TV, ČT1, 28. března 2011. 19:00, z. 18.
Události. TV, ČT1, 25. září 2011. 19:00, z. 8.
Události. TV, ČT1, 27. října 2011. 19:00, z. 14.
Události. TV, ČT1, 28. října 2011. 19:00, z. 9.
Události. TV, ČT1, 13. února 2012. 19:00, z. 2.
Události. TV, ČT1, 9. října 2012. 19:00, z. 8.
Události. TV, ČT1, 16. dubna 2012. 19:00, z. 19.
Události. TV, ČT1, 30. listopadu 2012. 19:00, z. 7.
Události. TV, ČT1, 9. prosince 2012. 19:00, z. 4.
Události. TV, ČT1, 23. května 2012. 19:00, z. 9.
Události. TV, ČT1, 24. července 2013. 19:00, z. 6.
Události. TV, ČT1, 12. října 2013. 19:00, z. 6.
Události. TV, ČT1, 12. listopadu 2013. 19:00, z. 20.
Události. TV, ČT1, 13. listopadu 2013. 19:00, z. 14.
Události. TV, ČT1, 15. listopadu 2013. 19:00, z. 2.
Události. TV, ČT1, 22. listopadu 2013. 19:00, z. 16.
Události. TV, ČT1, 22. listopadu 2013. 19:00, z. 23.
Události. TV, ČT1, 23. listopadu 2013. 19:00, z. 1.
Události. TV, ČT1, 24. listopadu 2013. 19:00, z. 6.
Události. TV, ČT1, 26. listopadu 2013. 19:00, z. 5.
Události. TV, ČT1, 2. prosince 2013. 19:00, z. 13.
Události. TV, ČT1, 13. prosince 2013. 19:00, z. 17.
Události. TV, ČT1, 28. února 2014. 19:00, z. 15.
Události. TV, ČT1, 1. března 2014. 19:00, z. 15.
Události. TV, ČT1, 24. března 2014. 19:00, z. 17.
Události. TV, ČT1, 22. srpna 2015. 19:00, z. 16.
Události. TV, ČT1, 24. srpna 2015. 19:00, z. 9.
Události. TV, ČT1, 27. listopadu 2015. 19:00, z. 8.
Události. TV, ČT1, 27. září 2015. 19:00, z. 6.
Události. TV, ČT1, 13. prosince 2015. 19:00, z. 12.
Události. TV, ČT1, 23. února 2016. 19:00, z. 6.
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Události. TV, ČT1, 20. dubna 2016. 19:00, z. 24.
Události. TV, ČT1, 1. listopadu 2016. 19:00, z. 11.
Události. TV, ČT1, 3. října 2016. 19:00, z. 12.

153

Příloha č. 3: Filmografické údaje snímku Gangster Ka (text)
Gangster Ka (anglický název: Gangster Ka)
Délka: 100 min.
Žánr: krimi/drama/thriller
Země původu: Česká republika
Premiéra: 10. září 2015
Distribuce: Bioscop
Výrobce: Movie, Česká televize (koprodukce), Tvůrčí skupina Josefa Viewegha (ČT)
Producent: Adam Dvořák
Režie a scénář: Jan Pachl
Pomocná režie: Roman Bartoš
Asistent režie: Miloš Čejchan
Námět a spolupráce na scénáři: Jaroslav Kmenta
Dramaturgie: Josef Viewegh
Kamera: Marek Janda, Ferdinand Mazurek
Hudba: Tadeáš Věrčák
Střih: Adam Dvořák
Zvuk: Michal Pajdiak, Jakub Čech
Architekt: Pavel Ramplé, Ivana Kowalski
Kostýmy: Vladimíra Formínová
Masky: Milan Vlček, Ivana Němcová
Odborný poradce: Karel Tichý
Hrají: Hynek Čermák (Radim Kraviec), Predrag Bjelac (Dardan Cirkel), Filip Čapka
(Jan Lánský), Vlastina Svátková (Sandra Kraviecová), Alexej Pyško (Josef Sivák),
Roman Kracík (Agim), Zdeněk Žák (Jaroslav Hakl), Tomáš Jeřábek (Milan Klein),
Miroslav Etzler (Vratislav Milota), Jan Révai (Budy), Jan Vlasák (Emil Polanecký),
Jaromír Hanzík (Libor Kraviec), Václav Chalupa (celník Barták), Olga Ženíšková
(Jiřina Holakovská), Marian Roden (Jiří Javorský), Radek Bruna (velitel zásahu) ad.
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Příloha č. 4: Filmografické údaje snímku Gangster Ka: Afričan (text)
Gangster Ka: Afričan (anglický název: Gangster Ka: African)
Délka: 100 min.
Žánr: krimi/drama/thriller
Země původu: Česká republika
Premiéra: 26. listopadu 2015
Distribuce: Bioscop
Výrobce: Movie, Česká televize (koprodukce), Tvůrčí skupina Josefa Viewegha (ČT)
Producent: Adam Dvořák
Režie a scénář: Jan Pachl
Pomocná režie: Roman Bartoš
Asistent režie: Miloš Čejchan
Námět a spolupráce na scénáři: Jaroslav Kmenta
Dramaturgie: Josef Viewegh
Kamera: Marek Janda, Ferdinand Mazurek
Hudba: Tadeáš Věrčák
Střih: Adam Dvořák
Zvuk: Michal Pajdiak, Jakub Čech
Architekt: Pavel Ramplé, Ivana Kowalski
Kostýmy: Vladimíra Formínová
Masky: Milan Vlček, Ivana Němcová
Odborný poradce: Karel Tichý
Hrají: Hynek Čermák (Radim Kraviec), Predrag Bjelac (Dardan Cirkel), Filip Čapka
(Jan Lánský), Vlastina Svátková (Sandra Kraviecová), Alexej Pyško (Josef Sivák),
Tomáš Jeřábek (Milan Klein), Miroslav Etzler (Vratislav Milota), Jan Vlasák (Emil
Polanecký), Radek Bruna (velitel zásahu), Brian Caspe (John Greengrass), Bob
Beaudreault (Cyril Balbeek), Filip Menzel (Milan Genzer), Scott Williams (Uli
Walldo), Shimo Shield Potiska (Marisja), Miloš Potiška (bodyguard) ad.
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Příloha č. 5: Seznam článků obsahujících recenze a hodnocení filmů Gangster Ka a
Gangster Ka: Afričan (text)
ČECH, Marek. Gangster Ka: Afričan - recenze filmu. [online]. 28. listopadu 2015 [cit.
2017-4-28]. Dostupné z: < https://avmania.e15.cz/gangster-ka-african--recenze-filmu>.
ČECH, Marek. Gangster Ka: recenze filmu. [online]. 12. září 2015 [cit. 2017-4-28].
Dostupné z: <https://avmania.e15.cz/gangster-ka-recenze-filmu>.
MÍŠKOVÁ, Věra. RECENZE: Gangster Ka. Objednal si český premiér vraždu?
[online].

10.

září

2015

[cit.

2017-4-28].

Dostupné

z:

<https://www.novinky.cz/kultura/380207-recenze-gangster-ka-objednal-si-ceskypremier-vrazdu.html>.
MÍŠKOVÁ, Věra. RECENZE: Zábavný zrod nemilosrdného gaunera. Na film Gangster
Ka: Afričan lze jít i bez znalosti jedničky [online]. 26. listopadu 2015 [cit. 2017-4-28].
Dostupné

z:

<https://www.novinky.cz/kultura/387496-recenze-zabavny-zrod-

nemilosrdneho-gaunera-na-film-gangster-ka-african-lze-jit-i-bez-znalostijednicky.html>.
SPÁČILOVÁ, Mirka. RECENZE: Případ Krejčíř je zbytečná clona, Gangster Ka má
vlastní

sílu.

[online].

9.

září

2015

[cit.

2017-4-28].

Dostupné

z:

<http://kultura.zpravy.idnes.cz/recenze-gangster-ka-radovan-krejcir-db0/filmvideo.aspx?c=A150909_102133_filmvideo_vha>.
SPÁČILOVÁ, Mirka. RECENZE: V Afričanovi zvýší Gangster Ka napětí. [online]. 22.
listopadu 2015 [cit. 2017-4-28]. Dostupné z: <http://kultura.zpravy.idnes.cz/gangsterka-african-recenze-dfn-/filmvideo.aspx?c=A151120_162719_filmvideo_vha>.
SUPERATA, David. Gangster Káčko se nezastaví před ničím, to vědí i v Jižní Africe.
[online].

29.

listopadu

2015

[cit.

2017-4-28].

Dostupné

<http://www.olomouckadrbna.cz/zpravy/kultura/1954-recenze-gangster-kacko-senezastavi-pred-nicim-to-vedi-i-v-jizni-africe.html>.
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z:

SVOBODA, Martin. Recenze: Film o Krejčířovi sráží nerozhodnost tvůrců. Gangstera
Ka táhne hlavně Hynek Čermák. [online]. 26. listopadu 2015 [cit. 2017-4-28]. Dostupné
z: <https://magazin.aktualne.cz/kultura/film/recenze-ani-druhy-gangster-ka-neni-spatnysrazi-ho-hlavne-ne/r~65460b68939d11e5bc8c002590604f2e/>.
SVOBODA, Martin. Recenze: Gangster Ka odhaluje bezradnost českého angažovaného
filmu.

[online].

10.

září

2015

[cit.

2017-4-28].

Dostupné

z:

<https://magazin.aktualne.cz/kultura/film/recenze-gangster-ka-odhaluje-bezradnostceskeho-angazovaneho/r~f79d7dfe576411e58f1e002590604f2e/>.
WITTKA, Jakub. Recenze: Z filmového Krejčíře mrazí, Gangster Ka je syrovým
obrazem pražského podsvětí. [online]. 10. září 2015 [cit. 2017-4-28]. Dostupné z:
<http://www.olomouckadrbna.cz/zpravy/kultura/1700-recenze-z-filmoveho-krejciremrazi-gangster-ka-je-syrovym-obrazem-prazskeho-podsveti.html>.
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Příloha č. 6: Přepis rozhovoru s hercem Hynkem Čermákem (text)
Datum uskutečnění rozhovoru: 14. 3. 2017
Místo: Dejvická divadelní kavárna (středně hlučné prostředí)
Stopáž rozhovoru: 15 minut, 59 vteřin
Hynek Čermák souhlasil s pořízením audio záznamu a následného využití informací pro
diplomovou práci
Právě sedíme v kavárně u Dejvického divadla. Jsem tady s hercem Hynkem
Čermákem, který ve filmech Jana Pachla, konkrétně ve filmech Gangster Ka a
Gangster Ka: Afričan ztvárnil hlavní roli Radima Kraviece.
Jaké první slovo Vás napadne v souvislosti s Radovanem Krejčířem?
Pan nula, parchant, politika, nevyřešené záležitosti, nelidskost, peníze, politika, politika,
Sokol... a tak dál.
Ještě předtím, než jste získal tu roli Káčka ve filmu, nebo v těch filmech Jana
Pachla, sledoval jste tu kauzu kolem Radovana Krejčíře nějakým způsobem
podrobně?
Vůbec jsem ani nevěděl kdo je Krejčíř. Mě politika vůbec nezajímá. Vesměs z toho
důvodu, že mi leze na nervy. Takže jsem si řekl, že se tím nebudu nasírat podvědomě,
abych se díval na zprávy, nebo něco takového. Takže jsem nevěděl.
Takže když jste obdržel scénář, tak to pro Vás bylo tak trochu překvapení, co
všechno Vás čeká.
Ano, hlavně teda když jsem začal studovat toho Krejčíře, tak jsem byl překvapený, co je
to za parchanta.
Jak Vám ta role Radima Kraviece byla nabídnuta?
To nevím, to byste se měl zeptat Honzy Pachla. Prostě mi jednou zazvonili na dveře v
ateliéru a řekli: „Hele chceme, aby si zahrál tohle a tohle.“
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Bylo pro Vás natáčení těch dvou filmů, o kterých se bavíme, něčím odlišné od
Vašich jiných rolí, ať už filmových nebo divadelních?
Odlišné to bylo tím, jak to trvalo dlouho, protože to byl dvoudílný film, takže jsem se v
tom musel poměrně dlouho udržovat. A zjistil jsem, že být gangster je jednodušší, než
žít životem, kterým jsem žil do té doby. Prostě být gangster, je asi svým způsobem v
dnešní době reálnější a čestnější způsob života, než se chovat jako slušný člověk.
Část toho druhého filmu, Gangster Ka: Afričan, byla natáčená na Kanárských
ostrovech a v Jihoafrické republice. Je nějaký moment, třeba i mimo natáčení,
který Vám nějakým způsobem utkvěl v paměti?
Určitě. Poznal jsem tam svoji budoucí ženu. Odcházel jsem, potkal jsem ji před
hotelem, a napadlo mě: „Tuhle holku si vezmu, jestli mě bude chtít.“ A 15. července si
ji beru. Jsou to dva roky.
A můžu se tedy zeptat, jestli to bylo na Kanárských ostrovech nebo v Jihoafrické
republice?
To bylo na Kanárských ostrovech.
Když se vrátíme k tomu prvnímu dílu Gangster Ka, tak tam je scéna, kde Kraviec
po hádce se Sandrou skáče do vypuštěného bazénu. Je to scéna, o které se hodně
mluví. Jak byla tahle scéna natáčená? Skákalo se skutečně do vypuštěného
bazénu?
Bohužel se nedalo skákat do vypuštěného bazénu. To by bylo mnohem jednodušší,
protože by se dala na dno toho bazénu matrace a já bych se na ni trefil. Ale byla zima, a
ten bazén se nedal vypustit, muselo tam zůstat trochu vody. Takže výsledek byl, že ta
matrace byla ukotvená do země přes takové dřevěné palety a kolem byla voda. Takže ve
chvíli, kdy jsem se netrefil, tak jsem skončil v té vodě, a ještě bych si ublížil o to
kotvení. Takže to bylo těžké. Skákalo se ale přímo doprostřed té matrace, která je velká
metr a půl na metr a půl. Takže trefit se na to byl problém.
A trefil jste se?
Trefil jsem se asi šestkrát. Ale nejsem s tím skokem úplně spokojený. Bývalo by bylo
lepší, kdyby ten bazén byl vypuštěný.
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Pokud byste měl ty filmy porovnat, natáčení kterého z těch dvou dílů Vás bavilo
víc?
Pro mě to nejsou dva díly. Pro mě to byl jeden. To bylo plánovaný jako točení dvou dílů
zároveň, takže pro mě je to jeden film.
Už jsme zmínili Vaši filmovou manželku Sandru. Jaký byl podle Vás Kraviecův
vztah k Sandře? Miloval ji alespoň na začátku skutečně, a nebo to, že si ji vzal, byl
nějaký krok z vypočítavosti, aby třeba ochránil svůj majetek?
To určitě ne, prostě se zabouchl. Do luxusních kočiček se prostě zabouchává snadno. Já
bych se zabouchl taky. To bychom tady museli hodnotit, co to je zamilovat se. Nakolik
je to majetnická záležitost, nakolik je to osvobozující záležitost. To já nevím, to nechci
soudit. Ale myslím, že ji miloval.
Člověkem, který byl pro vznik nejenom těch filmů, ale i Kmentových knih
důležitý, byl Miloš Potiška, bývalý Krejčířův bodyguard. Vy jste s ním také hodně
hovořil, což jste zmínil v rozhovoru pro DVTV. Která informace ohledně Krejčíře
pro Vás byla nějakým způsobem nejzajímavější a utkvěla Vám v paměti?
Že to byl sráč a srab. Že se neuměl rvát ani nabít bouchačku, což je u gangstera dost
zvláštní.
Tak ono se vědělo i to, že on nikdy nikomu nic neudělal. Vždycky akorát posílal
svoje lidi za sebe.
Protože to byl sráč.
Vnímal jste na sobě, jakožto na Káčkovi během filmu nějaký vývoj té postavy?
Dostal se někam od začátku toho filmu až na konec?
Zaprvé zestárnul, což jsme naznačili i tou parukou, které jsme používali dvě. A je tam
zlom. Já jsem se jako herec snažil ten zlom vytvořit - a samozřejmě i Honza Pachl jako
režisér se o to snažil - tak my ten zlom hrajeme po tom, kdy vyleze poprvé z kriminálu.
Když mu zabijí otce, tak se z něj stane gangster. To je ale romantické podání té
skutečnosti, která je podle mě úplně jiná - a je mi jedno jaká. Nevím. V našem filmu je
to takhle.
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Myslíte si, že to mohl být moment, kdy Káčko ztratil poslední zbytky nějakých
svých morálních zásad?
V tom filmu to tak děláme. Ale já si myslím, že tihle lidé nemají žádné velké morální
zásady od začátku. První mrtvola Sokol, se objeví ve chvíli... tam jde o to, kolik za tu
mrtvolu dostanete. U nich je to o penězích. To je stejné jako u Babiše a těchto typů. To
jsou všechno stejní zmrdi. Myslím, že za pět let budu točit film o Babišovi. Asi ho
nebudu hrát já, bude ho hrát třeba Ondra Vetchý, ale to je jedno. Ale bude dost podobný
tomuto.
V rozhovoru s Jaroslavem Kmentou jste uvedl, že po natáčení jste se z části s
postavou Káčka sžil - že jste například začal jezdit rychleji a nepřipoután. Už jste
se opět stal pouze Hynkem Čermákem, a nic z gangstera ve Vás už po roce a půl
není?
Není. Akorát nadhled nad tou politikou, nad těmi volbami, nad vším... Neúčastním se
toho a nikdy se toho účastnit nebudu, protože po tom, co jsem nahlédl do toho zákulisí,
tak vím, jak to je. A je to vlastně celé zbytečné. Před chvílí jsem zmínil Babiše. OK, je
to nějaký politický názor, i když politika mě nezajímá. Ale kdybychom se tady před
osmi lety bavili o Grossovi nebo o Rathovi, tak by to taky bylo divné, kdybych říkal:
„Jednou budu točit film o Grossovi nebo o Rathovi.“ A výsledek je takový, že s tím
Babišem to dopadne stejně. To jsou všechno takoví parchanti, o kterých se pak točí
filmy. Já nezabíjím ani nekradu, ale zůstal ve mně nadhled - když po mně někdo chce
daně nebo když po mně chce policista řidičák, tak ten nadhled ve mně pořád zůstává. Je
to celé trapné a zbytečné.
Mě podle toho, co jste teď řekl, napadá... Ta Vaše nechuť k politice tedy vznikla až
na základě těch filmů Gangster Ka?
Ne, mě to nikdy moc nezajímalo, protože my herci celkem máme tu možnost, že když
člověka vidíme, tak ho umíme číst. A když se na ty politiky podívám, tak jak na mě
působí, tak vím, že nemá smysl se těmi lidmi vůbec zabývat. A po práci na Gangsterovi
Ka se mi to jen potvrdilo. Prostě se to jakoby exaktně dokázalo, že jsem měl pravdu.
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My jsme se bavili, že jste v rozhovoru s panem Kmentou uvedl, že jste začal jezdit
třeba rychleji a nepřipoután, že Vás ta role nějakým způsobem ovlivnila. Jak
dlouho potom trval ten návrat do toho normálu?
Skoro rok.
Čili to ještě není tak dlouho.
Skoro rok po dotočení filmu, kdyby na mě někdo chtěl udělat nějaké šméčko, tak mu
nebudu říkat: „Prosím Vás, nechte mě být,“ ale rovnou mu jednu fláknu. Protože bych
věděl, že to bude vyřešené rychleji a efektivněji.
Co myslíte, že by Radovan Krejčíř na film a Vaše ztvárnění osoby, která jím byla
inspirovaná, řekl?
Já myslím, že by to nepochopil.
Ale minimálně by mu asi došlo, že je o něm.
To ano, ale myslím, že bych s ním neměl o čem mluvit. On by mluvil o věcech, které já
bych nechápal, co znamenají. A já bych mu odpovídal, že on by nechápal, co říkám já.
Takže by to byla zbytečná debata. Vůbec si nedovedu představit... (přemýšlí) Možná, že
by byl dokonce pyšný, že je o něm natočený film. Což by byl důkaz toho, že nic
nepochopil.
Už jsme tady zmínili rozhovor pro DVTV s Danielou Drtinovou. Tam jste také
uvedl, že těsně před premiérou toho prvního dílu, Gangster Ka, se při natáčení
objevili lidé, u kterých ochranka nevěděla, o koho se jedná - nebo že se vydávali za
policisty. Nedozvěděl jste se s odstupem času, o koho se jednalo? Jestli třeba nešlo
o lidi z okolí Radovana Krejčíře?
Ne, ne. Vůbec. Jak nečekaně se objevili, tak nečekaně zmizeli a slehla se po nich zem.
Vůbec nevím.
Takže to nemělo žádnou dohru, ani další pokračování. A nesetkal jste se kvůli své
roli Káčka například s nějakým zastrašováním ze strany Krejčířových lidí?
Ne. Nebo jsem si toho alespoň nevšiml. Možná to bylo nedůrazné z jejich strany a já
jsem to nepochopil.
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To já si myslím, že kdyby k něčemu takovému došlo, že byste si asi všiml.
Ano, asi bych si všiml.
A posunula Vás nějak osobně, jako člověka, ta role Káčka? Že jste třeba začal
nahlížet na život trošku jinak?
Nabízí se mi od té doby jednoduchá otázka: Když něco chci, podle svého žebříčku
hodnot, tak je otázka, zda není jednodušší si to zajistit sám. Jestli naopak není
připosranost a hloupost stavět se k tomu tak, že to za mě zařídí stát. Jestliže chcete žít,
mít kde bydlet, vyléčit se z nemocí nebo dokonce nebýt nemocný, a za svojí práci
dostávat peníze, tak možná by bylo jednodušší starat se o to sám. A ne o tom
komunikovat s nějakým státem... Pro mě se teď naskýtá otázka: Je gangster ten, kdo
někam přijde a vezme si to, co chce? Nebo je gangster ten, který nám z pozice
zákonodárce nařizuje, co kdo bude dělat? Skoro mi přijde, že je čestnější být gangster,
než ovcí, která se nechává oškubávat. Přijde mi to jako velmi nechlapské řešení to, že se
chovám jako takzvaně slušný člověk. Vlastně to nemá žádný význam, nemá to pro mě
žádnou výhodu. Platím důchod - vím, že je to zbytečné. A tak dále. Platím parkování nemám kde parkovat. Platím hypotéku - a zjistím, že 90 % přeplatím, abych uživil 150
úředníků. Prostě všechno, co se mi jako občanovi ve státě děje, je vlastně podraz na mě
jako na občana. A skoro mám pocit, že by bylo lepší žít jako gangster. Neříkám, že
začnu. Jenom se ve mně prostě vytvořila tato otázka.
To asi potom opravdu záleží na tom žebříčku hodnot, který jste zmínil na začátku.
Přesně tak.
A jestli s tím pak člověk dokáže nějakým způsobem žít.
Já si myslím, že třeba zabít Sokola, nebo Podkonického, nebo Babiše, by nebylo nic
špatného. Co by na tom bylo špatného? Já nevím. Já už fakt nevím, protože jestli někdo
prokazatelně páchá nějaké zlo, které... To je: „Vražda na tyranovi není vraždou.“ Já fakt
nevím. Samozřejmě kdybychom teď byli v protektorátu, a já řekl, že zabít Hitlera je
skvělý nápad, tak mě odstřelí. Kdybych to řekl za deset let po tom, tak bych byl hrdina.
Jak je to dneska? Dneska někdo udává nějaký zákon a za deset let to bude jinak. Tam je
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právě to Kantovské: „Hvězdné nebe nade mnou, mravní zákon ve mně.“ Sám nevím, jak
bych to řešil.
A nejsou přece jen nějaké zákony, které platí všeobecně, pořád, konstantně? Třeba
právě že vražda je hřích?
Desatero. To je asi jediné. Ale to jsme u toho: Vražda je hřích. Vražda na tyranovi není
vraždou. A jsme zase u toho desatera. Všechno má své hranice.
To bychom tady mohli filosofovat donekonečna.
No právě.
Často diskutované téma je také Krejčířův útěk policistům z vlastní vily, kde byl
zadržen v roce 2005. Byl podle Vás ten útěk domluvený, nebo šlo pouze o fatální
chybu ze strany policie?
To spíš byla fatální chyba ze strany policie. Domluvené to vůbec nebylo.
Můžu se zeptat z jakého důvodu?
Protože jak mi to policisté vyprávěli, tak já chápu, že se to mohlo stát. To je přesně to nikoho to vlastně nezajímá. Dva chlapi po něm jdou půl svého života. A když ho
dostanou, tak ti ostatní, co by jim měli pomoci, tak si jenom dodělají to své, končí jim
služba, a jdou do prdele. Ti dva tam zůstanou, snaží se oddřít svojí práci, ale nemůžou
zvládnout všechno. Tak se Krejčíř sebral a šel. To, že mu to potom všechno hrálo do
karet - že se mu podařilo utéct tak daleko - to už je druhá věc. Ale to už je otázka peněz
a to my v tom filmu ukazujeme.
Je podle Vás kauza kolem Radovana Krejčíře jeho odsouzením v Jihoafrické
republice uzavřena, nebo očekáváte nějaký další vývoj?
To vůbec nevím. A je mi to úplně jedno. Vážně nevím.
Pokud by ta kauza nějakým způsobem pokračovala, a Jan Pachl by se rozhodl
natočit další pokračování filmu, měl byste zájem pokračovat také v té roli Káčka?
Já nemám důvod odmítnout jakýkoli film, který mi nabídne Honza Pachl. Z pozice
profesionála to je prostě skvělý režisér s kterým já mám jen tu nejlepší zkušenost.
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Je nějaká informace související s filmy Gangster Ka, která během rozhovoru
nezazněla, a chtěl byste ji doplnit, třeba z důvodu, že ji považujete za zajímavou
nebo důležitou?
(přemýšlí) Ne.
Já Vám tedy děkuji za rozhovor a za Váš čas.
Není za co, to je maličkost.
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Příloha č. 7: Přepis rozhovoru s novinářem Jaroslavem Kmentou (text)
Datum uskutečnění rozhovoru: 7. 4. 2017
Místo: Kavárna Slavia naproti Národnímu divadlu (středně hlučné prostředí)
Stopáž rozhovoru: 1 hodina, 1 minuta, 23 vteřin
Jaroslav Kmenta souhlasil s pořízením audio záznamu a následného využití informací
pro diplomovou práci
Dnes je 7. dubna a já právě sedím v kavárně Slavia naproti Národnímu divadlu.
Sedím tu s Jaroslavem Kmentou, investigativním novinářem, autorem tří knih
Padrino Krejčíř: Gangster, Afričan a Žralok a také pravděpodobně s největším
odborníkem na Radovana Krejčíře.
Myslíte si že Vám může být přisouzen takový titul?
No já bych řekl, že jeden z odborníků na Radovana Krejčíře. Zejména pokud jde o
začátky v devadesátých letech, tak další velký odborník na Krejčíře je kolega novinář
Dalibor Bártek, protože ten jako první opravdu zaznamenal ten růst tohoto zločince a
měl první informace o něm. Já jsem možná jeden ze tří. Tedy pokud jde o novináře. Pak
jsou samozřejmě policisti, kteří mu věnovali velkou část svého života. Ale to je asi cítit
i z těch mých knížek, kdo to je.
Jaké první slovo Vás napadne v souvislosti s Radovanem Krejčířem?
Gangster. Pro mě se jím opravdu stal, když jsem se hrabal v tom jeho životě, v těch
souvislostech jeho byznysu a zločinů, tak to bylo první slovo, které mně vždycky
vytanulo na mysli. Já když jsem psal články po vraždě Mrázka do Mladé fronty DNES,
kde jsem pracoval, tak jedna z prvních věcí, která mě napadla, bylo kmotr. Díky těm
obrovským kontaktům v politice, tou sítí a lobbistickými aktivitami - tak to skutečně byl
takový kmotr. Takže když jsem se prokousával tím Krejčířem, tak to byl vážně
gangster. Možná i díky tomu, protože podtitul jedné té knížky se jmenuje gangster, tak
pak Honza Pachl přišel s názvem pro ten film, který se jmenuje Gangster Ka, kde „KA“
znamená Káčko. Jako zkratka. Což je přezdívka, jak se říkalo Krejčířovi.
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Pamatujete si na moment, kdy jste se o Radovanu Krejčířovi a jeho aktivitách
dozvěděl úplně poprvé?
Já nějaký velký první dojem zaznamenat nemůžu, protože já jsem o něm slyšel, dejme
tomu, od roku 2002 do roku 2005, jen občas. Když jsem zaznamenal, že o něm někdo z
toho zločineckého prostředí mluví. Nebo policisti nebo třeba i v médiích, a právě i díky
Daliboru Bártkovi se udělalo pár reportáží. Takže jsem to vnímal, ale nikdy jsem ho
nebral jako nějakou velefiguru toho zločineckého prostředí v České republice. Ale
zásadní zlom v tom mém vnímání nastal, když on utekl z té vily 18. června 2005. Tím
on úplně obrátil veškerou pozornost na sebe a začal tím hon na to zjistit, co je vlastně za
člověka, co tady všechno udělal a neudělal. Takže to byl takový odrazový můstek k
tomu zjišťovat co a jak. Protože ten slavný útěk z té vily byl důležitý nejen mediálně,
ale on měl zásadní vliv i co do fungování společnosti, protože ovlivnil to, jak se od té
doby o policejních složkách vyjadřovali politici. Kvůli tomu musel rezignovat policejní
prezident, rozpustili celou řadu týmů, kteří se na tom kdy podíleli a tak dále. Prostě z
toho byla velká vřava, takže to mě vedlo k tomu se na něj nějakým způsobem víc
podívat.
Vy jste začal mluvit o jeho černošické vile, ze které utekl. Měl jsem možnost se do
ní někdy podívat?
Já osobně jsem vevnitř nikdy nebyl. Byl jsem jenom v okolí. Ale docela důvěrně jsem ji
poznal díky několika záběrům, které byly pořízeny policií v rámci těch několika
domovních prohlídek, které tam byly. Takže jsem se tam pak už docela dobře dokázal
orientovat, kde jsou jaké místnosti.
A třeba podle těch fotek - zaujalo Vás v té vile něco na první pohled?
Pro mě to samozřejmě jako pro mnohé lidi bylo to velké akvárium. Je zvláštnost mít
velké akvárium doma v bytě a mít tam žraloka. To asi nemá každý třetí podnikatel v
zemi. Pak mě překvapil důmyslný způsob, jak on vymyslel tu skrýš, kterou léta
používal na různé dokumenty a zbraně. To byla taková ta skrytá místnost v suterénu. A
pak co do architektury bylo skvěle vyřešené to místo. Bylo to na okraji Černošic, u lesa,
zasazené do stráně a zapuštěné do skály. To svým způsobem bylo dobře zvolené co do
ochrany takového člověka. Protože když si pak dáte všude kamery, tak si zajistíte
poměrně velký kus bezpečnosti. A nebo třeba i únikové cesty, kdyby náhodou něco.
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Někdejší šéf rozvědky Karel Randák v pořadu Střepiny vysílaném na TV Nova
uvedl, že Radovan Krejčíř špatně odhadl a do jisté míry podcenil fungování
jihoafrického podsvětí, které je mnohem ostřejší než podsvětí, které si podmanil v
Česku a na Seychelách. To má podle Randáka být mimo jiné také důvod, proč byl
v Jihoafrické republice nakonec odsouzen. Máte na věc stejný pohled?
Já s tím trochu nesouhlasím, protože on naopak to zločinecké prostředí nepodcenil. On
ho dokonale využil ke svému prospěchu - to bylo až s velkým podivem pro mě. Proto
mě fascinoval ten jeho život i po tom útěku z České republiky. Protože pro každého
člověka, který zmizí ze své země, ze které pochází, a chce se usadit někde v cizině, tak i
pro něho je velmi těžké a náročné - finančně i sociálně - se v té nové zemi nějakým
způsobem uchytit, nastartovat tam svůj byznys a přežít tam. Jihoafrická republika je na
tohle jedno z nejtěžších prostředí, kde se dá fungovat. A bylo trochu s podivem, že on
jaksi povstal z popela. V podstatě jako nějaký bájný fénix jako už několikrát v jeho
životě. Když tam utekl, tak se dostal do vězení. (...) Tam se seznámil s člověkem, který
shodou okolností trochu mluvil česky, protože to byl Kypřan a pobýval občas i v České
republice. A to byl člověk, který byl ve zločineckém prostředí Jihoafrické republiky
velmi etablovaný, dělal na různých věcech, a ten mu potom ukázal první cesty, jak se
tam dá etablovat - kde se dá koupit nějaká podobná vila jako měl tady, na koho se tam
obrátit, s kým dělat byznys, s kým ne... Zasvětil ho do toho celého systému tam, takže já
si myslím, že on to zločinecké prostředí nepodcenil. On si myslím podcenil sám sebe.
On si myslel, že díky tomu, že si tam koupí policisty, tak že to zločinecké prostředí
převálcuje, že bude nesmrtelný. Jenže to není nikdo - i kdyby se těchto věcí dopouštěl i
v jiných zemích, než v JAR. Já si myslím, že na každého zločince jednou dojde. Jsem
přesvědčený, že to musí být nějaké zákonné pravidlo v té společnosti. I kdyby ne, tak
my nevíme, co takový člověk... Sice žije spokojeně do důchodu, ale nevíme, co vnitřně
prožívá, protože on je vnitřně potrestaný za to, co dělal. Takže já si myslím, že ten
zločinný způsob života každého dožene. Krejčíře dohnal až v JAR.
V roce 2006 vyšla druhá Krejčířova kniha Radovan Krejčíř - Odhalení. Tam mimo
jiné odhalil i dlouho očekávané šedesátimilionové směnky, které měly dokazovat
to, že poskytl Stanislavu Grossovi a jeho ČSSD peníze na předvolební kampaň. O
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jejich pravosti se vedly spory hodně dlouhou dobu. Co myslíte, byly podle Vás ty
směnky pravé a Krejčíř skutečně ty peníze ČSSD poskytl?
To je samozřejmě otázka, která dodnes budí velké emoce a rozpory hlavně u politiků.
Oni nenávidí nás jako novináře, kteří jsme s tím přišli a zveřejnili jsme to. Já jsem
postupem doby dospěl k takovému názoru: Já jsem nepochybně přesvědčený o tom, že
Krejčíř poskytnul sociální demokracii finanční prostředky na předvolební kampaň. Za
jakou protihodnotu, jestli to bylo skutečně to Čepro, to Bůh ví. Ale ty peníze mezi nimi
byly. A když on pak byl nucený se k tomu vyjadřovat, což bylo po tom útěku na
Seychely, když my jako novináři jsme ho bombardovali těmi otázkami, aby se vyjádřil
k těm svým vztahům k politikům, tak on byl nucený odpovídat: „Ano já jsem jim ty
peníze poskytl.“ A my jsme chtěli důkaz. A tam je myslím ten kámen toho problému.
On aby ukázal, jaký je boss, že má důkaz, tak řekl, že má směnku. Nebo že má tu sérii
směnek, které to dokazují. A tady já si myslím, že on udělal chybu, protože pokud ty
směnky opravdu existovaly, tak on je neměl k dispozici. A tím pádem nemohl přijít a
bušit na dveře: „Hele socani vraťte mi ty peníze,“ nebo je na dálku vydírat díky tomu. A
nebo neexistovaly a on si je začal vyrábět, aby to dokázal. A tam byla chyba, protože
policisté potom zaznamenali vzkazy, aby nějaký padělatel listin ze severu Moravy
vyrobil nějaké směnky. Policie pak měla za to, že on si ty směnky nechává padělat, což
vedlo ke zjednodušenému závěru té policie, že je ta celá aféra vymyšlená. Ale já jsem
přesvědčen - a vede mě k tomu cela řada dalších indicií a informací - že to není takhle
jednoznačné, jak to potom uzavřela policie. On aby dokázal světu, že na ty socany něco
má, tak si vymyslel, že má směnku. Ale od té pravé podstaty toho financování, která se
dokazovat nedá, protože když někomu dáte tajně peníze a máte za to slíbený nějaký
podnik nebo privatizaci, tak vám nikdy nikdo nepodepíše nějaký papír. To je jen na
dobré vůli těch tajných dohod, které takto fungují. Krejčíř se hold vymkl kontrole a
začal dělat problémy. A myslím si, že i z toho důvodu pak ti politici nedodrželi sliby,
jako že mu dají to Čepro a on začal kopat. Tak to celé vzniklo - to je můj názor.
V květnu tohoto roku má v České republice víc další titul o Radovanu Krejčířovi s
názvem Krejčíř - Skutečný příběh. Mělo by jít o překlad knihy jihoafrické
novinářky Angelique Serrao. Máte o této knize nějaké informace?
Nemám. Nevím ten obsah, protože jsem akorát zaznamenal na sociálních sítích, že to
vyšlo v Jihoafrické republice. A těším se, že si to přečtu, protože to samozřejmě bude z
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90 % o tom jeho fungování v Jihoafrické republice. Ona se ta kolegyně novinářka
dostala do stejné situace jako my tady. Já jsem tady jako novinář zmapoval jeho
aktivity, a pak jsem napsal knížky. A ona jako novinářka mapovala jeho aktivity tam v
Jihoafrické republice, a teď o tom napsala knížku. Ale myslím si, že ona nebude
schopna popsat tu jeho českou anabázi. V té jihoafrické si myslím, že budou i nějaké
nové informace. Ale pro nás pro Čechy, kteří na to už nahlížíme trošku z dálky, kdy nás
nezajímá osud nějakého jednoho policisty, který byl propojený s nějakým místním
lokálním politikem, tak pro ně to může být zajímavé. Pro nás je zajímavá ta postava
toho Krejčíře, co dokázal. Ale těším se na to. Bude to fajn.
A nebyl jste s ní v nějakém kontaktu, neobrátila se na Vás třeba s nějakou radou?
Ne, to mě také překvapilo. Ale byl jsem v kontaktu s několika jihoafrickými novináři.
Jedna kolegyně sem dokonce přijela, byla z televize EVN. Dělali takový investigativní
portrét toho Radovana Krejčíře, tak jsem s ní měl možnost celou řadu věcí
prokonzultovat. Taky jsem samozřejmě konzultoval celou řadu věcí s tím soukromým
vyšetřovatelem Paulem O'Sullivanem. Ale stejně mi potom přišlo, když jsem to celé
hodnotil, že pro jihoafrické novináře je hrozně složité se dostat do vnitřní struktury
uvažování Radovana Krejčíře, do té jeho zločinecké struktury, kterou on si tam vytvořil.
Pokud nebudete mít někoho zevnitř - a já měl to obrovské štěstí, že jsem měl zevnitř
toho Potišku, který mu dělal pravou ruku. Když Krejčíř rozhodl: „Támhle zařiď úplatek,
támhle dojeď, vykopej ty hroby...“ tak tím nepověřil nějakého Jihoafričana, kterému
nevěřil, ale pověřil tím Potišku. Takže to pro mě bylo úžasné. A já si myslím, že to je to,
co bude těm jihoafrickým novinářům chybět - že nebudou mít tu insider informaci
bezprostředního okolí.
Pojďme se teď přesunout přímo k Vašim knihám. Člověkem, který byl pro jejich
vznik důležitý, byl Miloš Potiška, bývalý Krejčířův bodyguard. Kdo koho tehdy
jako první oslovil?
Miloš Potiška byl důležitý pro tu africkou story, pro tu knihu Afričan. Pro tu českou
story, ať už jde o podtitul Gangster nebo Žralok, nebyl důležitý protože on se ani
neúčastnil těch českých aktivit Krejčíře. On k němu přišel až v JAR, i když se
spolupracovníky Radovana Krejčíře tady měl co dočinění taky. Takže já jsem sháněl
celou řadu informací do připravovaných knížek o Krejčířovi a potřeboval jsem mít
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právě někoho v té bezprostřední blízkosti Krejčíře. Byl jsem odhodlaný v té Jihoafrické
republice někoho najít - nějakého Jihoafričana. Gangstera, novináře nebo podnikatele,
který tam s Krejčířem nějak působil, třeba se na něj naštval, už se s ním rozešel a měl by
tak důvod se mnou mluvit a spolupracovat. A když jsem rozhodil sítě a takového
člověka jsem hledal, tak jsem se přes tři nebo čtyři kontakty dostal k policistovi
Michalovi Váhalovi. Od něj jsem dostal tip, že existuje nějaký Miloš Potiška - do té
doby mi to jméno absolutně nic neříkalo - že to je bývalý polozločinec, který tady v
Čechách už neměl kudykam, tak utekl do Jihoafrické republiky a tam se najednou dostal
ke Krejčířovi. Že pro něho dělal všechno možné a že ten by byl dobrý. Já jsem se divil:
„Že by to měl být Čech a že mu tam dělal pravou ruku? Tak toho chci.“ Takže když
jsem se dostal k bývalému policistovi ÚOOZ Michalu Váhalovi, tak jsem ho požádal,
jestli by se u Potišky nepřimluvil, jestli by se se mnou nesešel, že za ním přijedu
kamkoliv. A on mi řekl, že je v České republice. To pro mě byl šok. A on mi řekl, že se
za mě zaručí, ale že zbytek už si domluvíme my. Takže to zaručení bylo hrozně klíčové
pro mě, protože na něj nemůžete zaťukat jako novinář: „Dobrý den, já jsem tady takovej
makovej a pojďte se sejít na kafe!“ Tam musí být nějaká záruka. Většinou to tak
funguje. Takže ta záruka byla hrozně důležitá a vážně to zafungovalo a bylo to skvělé.
Já si pamatuji, že to první setkání pro mě bylo šokující. Protože on na tu první schůzku
přišel Miloš Potiška s takovou hrozně krásnou holkou, kterou jsem pak samozřejmě
poznal, že to je ta Shimo Shield, která se také účastnila těch zvláštních aktivit okolo
Krejčíře v Jihoafrické republice. A ona sama s tím Milošem Potiškou utekla a vůbec
nemluvila česky. Byla to taková krásná, hubená modelka, a mě úplně šokovalo, že jsme
si sedli někdy ve tři hodiny do restaurace, já jsem si dal kafe, Miloš Potiška si dal něco
podobného, a ona si objednala smažený sýr, hranolky a ještě nějaký kuřecí vývar. V tu
chvíli jsem pochopil, že ten smažený sýr je pro cizince nějaká modla, že jim to hrozně
chutná, že je to pro ně něco mimořádného (smích). Ale už po tom prvním setkání s
Potiškou jsem pochopil, že je velká studnice informací toho, co se dělo okolo Krejčíře.
Absolvoval jsem s ním mraky schůzek, měl jsem z toho obrovskou hlavu, protože ne
všechno jde samozřejmě použít. Pak všechno musíte dělit na ty informace, které jsou
dozdrojovatelné, dohledatelné, a o které se dá opřít jako víceméně o realitu. A pak jsou
tvrzení, která slyšel už od nějakého prostředníka, takže to člověk musel posoudit.
Úžasné na tom ale bylo to, že to nebyl člověk, který by byl ve čtvrté řadě od Krejčíře a
já bych měl zdroj informací nepřímý, ale že on byl člověk, který to zažíval s Krejčířem 171

že s ním jezdil na všechny ty akce. Krejčíř mu říkal, co má udělat. To jeho pověřoval.
To byla pro mě z novinářského hlediska vynikající věc mít na to čich a sehnat člověka z
Jihoafrické republiky, který s ním strávil dva a půl roku. To se nepoštěstilo ani těm
jihoafrickým novinářům.
A z tohoto množství těch informací - z těch několika schůzek, které jste s ním
absolvoval - která informace Vám přišla nějakým způsobem nejzajímavější?
Zajímavé byly třeba dva detaily, na které si teď vzpomínám a které by jste se za
normálních okolností nedozvěděl. V médiích proběhla aféra, kterou jsem já vyčetl z
jihoafrických novin, že v JARu nastala přestřelka v pákistánské čtvrti s mafií, které se
zúčastnil i Radovan Krejčíř se svými spolupracovníky, že při té přestřelce byl
postřelený jeho spolupracovník, a že snad byl i nějaký mrtvý, takže se to vyšetřovalo a
tak dále. Na dálku to vypadalo jako nějaký nahodilý efekt. Buď že si vyřizovali účty,
nebo že to byla náhoda, protože ani jedna strana nemluvila. Takže k policistům se
dostala jen polovina informací a do médií ještě polovina z té poloviny. Ale ten Potiška,
jak byl u všeho, tak mi začal vyprávět, proč to bylo, jak to vzniklo, že to bylo z byznysu
s drogami, že jim Pákistánci dlužili a že oni tam jeli vymáhat ty peníze. Takže třeba jak
to bylo ztvárněné v tom filmu, jak tam byla ta přestřelka, jak se mlátili a tak, tak to bylo
věrné, tak to bylo. Včetně těch žabek, ve kterých Krejčíř opravdu byl. To byl detail,
který byl nesmírně cenný pro nějaký takový živý popis. Že vy si najednou uvědomíte,
že před sebou máte člověka jako Krejčíře, které z filmové branže znáte jako ty italskoamerické kmotry, kteří mají kvádra, ochranky, samopaly a tak dál, a pak tedy máte pro
ně reálný vzor, nějaký Radovan Krejčíř. Taky kmotr, padrino, gangster prostě. A on
jede na takovou schůzku v plážovém oblečení a v žabkách. To mi přišlo absurdní.
Kdybych vytvářel literaturu uměleckou, tak to bych nikdy nedokázal vymyslet, to by mi
nikdo nevěřil, že tady vytvářím obraz zločince, mafiána, který chodí v žabkách a
vyřizuje si účty, a když se střílí tak on jde a myslí si, že je polobůh a že ho nic
nezasáhne. To je třeba jedna pozitivní věc, kterou člověk takhle získal - ty insider
informace. A pak to bylo třeba něco ve smyslu, že Krejčíř se údajně potřeboval zbavit
toho strýčka Cyrila, Cyrila Beeky, což byl takový šéf jihoafrického podsvětí. Ale k
tomu, aby odrovnali toho Cyrila, tak potřebovali mít dohodu s druhým vlivným
člověkem z Kapského Města, takže oni za ním museli jet. A jel za ním Krejčíř s
Potiškou. Za prvé v jihoafrických médiích nikde nebyla žádná zmínka o tom, že by
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Krejčíř vyjednával s tímto bossem. Nikde nebylo zveřejněné, že letěli letadlem a kdy to
přesně bylo. Já jsem od něho dostal letenky i přímo na jméno Krejčíř, takže jsem si i
ustanovil přesně den. Tím pádem bylo ověřeno, že ten Potiška mluví pravdu. To je
insider informace. Pak už je to jenom na tom, že musíte věřit tomu člověku, který vám
to říká, protože to je jediný zdroj informací. Pak ten druhý zdroj už je jen Krejčíř,
protože to se odehrávalo v letadle, když spolu letěli zpět z toho jednání. Krejčíř se prý
na toho Potišku otočil a říkal mu: „Hele, tak to budeme muset nějak pořešit.“ A slovo
pořešit znamenalo odrovnat. Proto říkám, že je nesmírně cenné umět rozmluvit člověka,
který se pohybuje uvnitř toho prostředí, protože bez toho víte jenom nějaký balast nebo
pěnu dní životů těch mafiánů.
Gangster sleduje dění v České republice, Afričan potom ty pozdější události právě
v Jihoafrické republice. Proč jste ale nejdřív napsal Afričana jako prvního?
Ono to má praktické důvody, i když je to nechronologicky. Já jsem si za prvé řekl, že
zvolím trochu jinou metodu, že ty knížky budu psát tak, aby byly čtitelné a svým
způsobem i jednotlivé uzavřené příběhy. Ať už by se třeba četly na přeskáčku. Takže
když si vezmete do ruky jakoukoliv knížku samostatně a začnete prostředkem nebo
koncem a vrátíte se k tomu, tak je to úplně jedno. Samozřejmě pro celé pochopení toho
života Krejčíře je možná lepší jít chronologicky, ale já jsem zvolil tenhle způsob hlavně
proto, že to mělo praktický podtext. Já jsem za těch nějakých 10 let měl nastřádané
různé informace o tom jeho českém působení. A abych dokázal Honzovi Pachlovi
poskytnout informace do scénáře o té africké story, tak já jsem byl nucen hrozně rychle
udělat aféru Afričan. Tím pádem i to vytěžení toho Potišky, zliterárnit to a tak dále,
abych to dokázal tomu Honzovi nabídnout do scénáře. (...) I proto jsem hrozně rychle
napsal Afričana, protože jsem v sobě nesl hrozně čerstvou zkušenost - hlavně tedy z
těch schůzek s Milošem Potiškou a Shimo, a proto jsem to napsal jako první knížku. A
pak jsem si říkal: „Buď teď počkám a teprve za tři roky to vydám, nebo ji vydám hned.“
A nakonec jsem ji vydal hned a zvolil jsem tu druhou metodu. Myslím si, že to ale není
žádný problém, že čtenáři byli nadšení i tak.
Ještě co se týče toho pořadí těch knih a jejich obsahu, tak Gangster ani Afričan se
nezabýval tím slavným útěkem z vily, ani tím Krejčířovým intermezzem na
Seychelách. Žralok z části vyplňuje tuto mezeru, ten se zabývá roky 2003 až 2005,
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ale stále chybí ta seychelská epizoda. Neuvažujete nad tím, že byste do budoucna
vydal čtvrtou knihu, která by se zabývala vyloženě jenom Seychely, aby to bylo
kompletní?
Já to v sobě samozřejmě nesu. Já jsem si původně myslel, že do toho Žraloka dokážou
promítnout i tu seychelskou story, ale pak mi z mnoha důvodů přišlo, že to nejde. Že
tenhle příběh musí končit tím jeho útěkem a že už tam pak nic dalšího rozepisovat
nemám, protože by to nestálo za to. A je samozřejmě škoda neobsáhnout ještě tu
seychelskou story. Já to ale mám nastřádané, vím jak na to, ale zatím jsem to pozastavil,
protože jsem si řekl jednu věc: Že když už jsem to takhle dotáhl do úplného konce a
vím, že mi ještě chybí ta seychelská story, kterou jsem schopný dotáhnout do hrozně
zajímavých modelů, ale říkal jsem si, že počkám, jak to s Krejčířem definitivně
dopadne. A že v momentě, jak to s ním nějak definitivně dopadne - ať už to bude
jakkoliv - tak při té definitivní tečce bude stát za to oprášit i tu seychelskou story.
Protože ono to s tím pořád souvisí, že to je ten převodník k té Jihoafrické republice, kde
on potom definitivně skončil. Ale neslibuji to, protože jsou zatím jiné aktuální projekty
a tam chci svoji sílu investovat.
Už jste třeba přemýšlel nad tím, jaký by to mělo podtitul ta čtvrtá kniha?
Seychelan. Když byl Afričan, tak Seychelan.
Režisér Jan Pachl se nechal inspirovat Vašimi knihami a natočil dva filmy, o
kterých už byla řeč. Vy jste se na tvorbě těch filmů také podílel. Byl nějaký
moment, kdy jste s panem Pachlem nesouhlasil, například v otázce zpracování
některých scén nebo dialogů?
Já jsem byl autorem námětu a spoluautorem scénáře, což mi dávalo velký potenciál
vlivu na ten výsledný produkt. Ale i tak jsem v sobě potlačil nějaké velké ambice. Já
nejsem filmový scenárista a už vůbec ne režisér, takže jsem si říkal, že tu hlavní látku
musím pustit do rukou hlavnímu tvůrci, což byl Jan Pachl, protože ten s tou filmovou
branží má zkušenosti a je perfektní. A říkal jsem si: „Nesmíš bazírovat na těch
detailech, které v sobě máš, protože ten druhý pohled toho člověka z té umělecké branže
je pro takový projekt hrozně důležitý.“ Takže něco jiného by bylo, kdyby bych třeba
požádaný, abych udělal dokument, protože já si myslím, že třeba ten dokument má
mnohem blíže k mé práci. Takže tam bych třeba trval na větší autenticitě těch událostí a
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třeba i ta forma toho zpracování by byla jiná. Ale tady jsem nechal tu uzdu tomu
Honzovi. A jen v jednom případě mě to mrzelo a mrzí, že neakceptoval ten můj pohled,
a to byl ten útěk Krejčíře z té vily. (...) Vzniklo to když jsem Honzovi Pachlovi
popisoval, jak to bylo - jak jste se to pak mohl dočíst v tom Žralokovi - jak naprosto
zřejmě nahodilým způsobem využil momentu překvapení, když ten policista říkal, že
potřebuje na záchod po té dlouhé době té domovní prohlídky. Tak jak tam byli všichni
unavení, tak Krejčíř vycítil tu situaci, a ukázal mu záchod, ale úplně někde jinde, než
byl ten nejbližší, a pak zmizel. Tak Honza se nad tím zamýšlel a říkal, že tohle je moc
jednoduché a že to filmařsky uchopit je hrozně nedůstojné. A já jsem mu říkal: „Proč?
Tak si s tím pojďme pohrát. Když tam dáme tu uměleckou licenci, tak tam třeba bude
nějaký uplacený policista, kterému Krejčíř z trezoru hodí balíček diamantů, a ten ho
potom pustí.“ A Honza říkal, že když tam měl tajnou místnost, tak tam mohl mít i tajné
dveře. A v té realitě byl záchod, takže tak došlo k té scéně. Honza si to prosadil - a ne že
bych ho za to kamenoval nebo tak, to ne, on je skvělý a mám ho rád - ale nechal jsem to
být, protože je to umělecký film a myslím si, že je to právo toho režiséra si to prosadit.
A kdybyste měl zhodnotit jak celkově se Jan Pachl natáčení těch filmů zhostil?
Myslím, že velmi dobře. Honza Pachl totiž velmi dobře pochopil, jak je prosté
fungování mafie v České republice. Že to není nic složitého. Musíte být akorát
všehoschopný grázl. On když tady člověk čte různé historické materiály o mafiánech,
tak si vždycky říká: „To musel být hrozně chytrý člověk. Svým způsobem měl i nějaký
šarm a všichni ho poslouchali jako autoritu. Jak to jenom dělal?“ Ale ve své podstatě je
to hrozně jednoduché. Samozřejmě to musíte mít v hlavě nějak srovnané a musíte být
do jisté míry chytrý, ale musíte také být neskutečný sviňák. Protože vždycky v téhle
branži jdete přes mrtvoly, jste hrozně chladnokrevní. U Krejčíře se navíc projevilo ještě
sblížení s těmi drogami, což ho potom zjevně i charakterově ovlivňovalo. Honza uměl
pochopit tuhle postavu, takže já si myslím, že on hrozně dobře přenesl pochopení toho
člověka, té ústřední postavy, na toho herce - na Hynka Čermáka. Tam došlo ke sladění
toho vnímání té postavy u Honzy, u mě, i u Hynka Čermáka, protože hlavní otázka byla,
jak ho bude hrát, aby ho pochopil, protože herec musí svoji postavu pochopit a Hynek
dospěl k názoru, že se to nedá pochopit (smích). Normálního člověka pochopíte, ale to
nejsou normální lidé, kteří se pohybují v tom zločinu, takže je nemůžete pochopit.
Takže on tu svoji postavu vykreslil jako napůl ujetého gangstera, který nemá s ničím
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problém a který si nic nepřipouští k tělu. A tak to bylo i ve skutečnosti a vykreslil ho
naprosto věrně. Myslím si že reakce lidí, kteří se tady ve zločineckém prostředí
pohybují, na herecký výkon toho Čermáka byly velmi příznivé, protože i ti lidé, kteří
toho Krejčíře znali v reálu, tak říkali: „Hele ten Čermák ho dal úplně přesně. I ten pohyb
a kecy!“ Ono to možná byl bylo způsobené tím, že jako poradci toho filmu fungovali
Karel Tichý, detektiv, který na něm pracoval, a Miloš Potiška, který s ním komunikoval
a který ho znal z mnoha různých důvodů. Takže ten tým si s tím poradil velmi dobře a
já jsem byl spokojený. Dneska s odstupem času si říkám, jestli nemusel být jenom jeden
film, ale určitě by to nebyl takový zážitek, jako jsem z toho měl třeba já, že ta
Jihoafrická story je neméně důležitá pro vnímání té celkové postavy toho českého
zločince Radovana Krejčíře. Mimochodem on je jediný gauner z České republiky, o
kterém se ví ve světě. (...) Ne že bych k němu vzhlížel k tomu Krejčířovi, to v žádném
případě, já si o něm myslím své. Určitě nemá můj obdiv. Já ho respektuji jako postavu v
tom zločineckém prostředí, kterou já popisuji. To ano, on v tom zločineckém prostředí
samozřejmě dokázal věci, které nedokáže nikdo jiný, ale nemá můj obdiv. Ale jeho
autorita toho zločineckého prostředí přesáhla Českou republiku i tím, co udělal v té
Jihoafrické republice. A ještě jedna věc u toho Honzy Pachla. Mě hrozně potěšilo, že
uměl zjednodušit filmařsky hrozně náročnou zápletku o přípravě gigantického podvodu
na státní podnik Čepro - od odebírání pohonných hmot, z toho vznik pohledávek a ten
run na to Čepro. Takové ty obálky se zadržováním, což se ve skutečnosti dělo a stalo,
jak tam byl najetý ten gigolo, jak stahovali ty obálky... Tak to bylo hrozně náročné,
protože na detailní popis toho byste potřeboval skoro jeden celý film - jen pro ten případ
Čepro. A Honza pochopil jednotlivosti té celé velké kauzy a pak uměl navrhnout, jak to
zdrcnout tak, aby to bylo uchopitelné. Já jsem z toho měl hrozný strach, jestli to ti lidi
pochopí a půjde to. A při takovém tom prvním pracovním promítání toho filmu v
okruhu asi 20 lidí jsem ke své spokojenosti viděl, že všichni pochopili. Takže díky
Honzovi.
Budeme se teď bavit přímo o Radovanu Krejčířovi. Vy jste měl možnost se s ním
potkat osobně. Jak jste ke kontaktu na něho dostal?
To bylo jednoduché. Já jsem ho do té doby neviděl, ani jsem s ním telefonicky
nemluvil. Jakmile utekl, tak byl tou velkou personou, takže jsem ho jako novinář musel
nějakým způsobem dohnat. A my jsme akorát pořád popisovali, jak utekl, že vznikla
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policejní aféra, padnul prezident policie, co to způsobilo...teď se vyšetřoval ten útěk, jak
k němu došlo, jestli tam byla třeba ta korupce...takže pořád vám tam chyběla ta druhá
strana. On prostě utekl, nějaké dva měsíce se o něm nic nevědělo, a pak přišla policie s
tím, že Interpol ho našel na Seychelách. V tu chvíli už jsem měl nějaké hmatatelné
místo, jak si ho dohledat. Nejdřív tam odjela nějaká malá skupinka novinářů - Blesku,
televize, od nás tam byl fotograf vyfotit, že tam vážně je... On zamával a s nikým se
nějak příliš nebavil, jen řekl, že se má dobře. Já jsem v tu chvíli pochopil, že tady z
novinářského hlediska hraje roli čas. Prostě, že kdo dřív přijde, ten dřív mele, a proto
jsem s ním přes různé prostředníky chtěl udělat rozhovor. Třeba jenom telefonicky, aby
mi zaručili, že mi zvedne telefon a bude se se mnou bavit. Takže už jenom získat ten
nový telefon bylo unikátní. Donutit ho k tomu, aby se s vámi vůbec bavil, to bylo moc.
Přes jednoho prostředníka se mi to podařilo. Měl jsem slíbeno, že když tam přijedu, tak
on mi ten rozhovor poskytne, což byla obrovská vidina, že budu první. Tak jsem
neváhal, sebral jsem tašku a odjel jsem tam hned. Samozřejmě v práci to věděl nejužší
tým asi tří lidí - šéfredaktor a dva podřízení. Musíme si uvědomit, že se pohybujeme na
tenkém ledě organizovaného zločinu. Ve chvíli, kdy po něm jde jedna část mafie, on
utekl, policisti, tajné služby, teď do toho ještě možná byla zasazená politika - jestli tam
bylo financování nebo nebylo - to byla úplně neskutečně žhavá půda. Já musím říct, že
jsem si tehdy ani neuvědomoval nějaká rizika přímo plynoucí z něho, protože jsem ještě
tehdy neměl tak dokonalý přehled o tom, čeho je schopen. Takže já tam jel úplně
naivně, bez jakýchkoliv bezpečnostních záruk. Nepřipouštěl jsem si jakékoliv nebezpečí
a rizika. Já jsem to pak i popisoval, ale to zkrátím, že ten kontakt s ním proběhl.
Několikrát jsem s ním mluvil. On asi dvakrát nebo třikrát odmítl vypovídat na diktafon.
Ale pak poslední den těsně před tím, než jsem odjel, jsem ho „umučil,“ (smích) že mi to
musí poskytnout, takže mi řekl asi hodinu nebo hodinu a půl na ten diktafon. Stejně to
ale nebylo úplně všechno z toho, co mi říkal i předtím. Ono bylo hrozně důležité to mít
nahrané, protože to na tu dobu byly tak citlivé informace - třeba s tím financováním
ČSSD. Kdybych to neměl nahrané, tak bych přijel, dal to do novin, spustila by se okolo
toho velká vřava tak, jak se spustila, a pak by Krejčíř řekl: „Já jsem to takhle neřekl
(nebo nemyslel).“ A nebo by socani řekli: „A máte to nahraný?“ - že si vymýšlím.
Takže to tam bylo hrozně důležité. Pak jsem s ním mnohokrát mluvil po telefonu, když
byl v Jihoafrické republice. Já jsem zvažoval, jestli mám jet do toho JARu. Zrovna ve
chvíli, kdy jsem se chystal, že bych tam odcestoval, tak tam začaly bouchat auta. Byla
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tam ta aféra jak se střílelo. A tak jsem si řekl, že je tam asi opravdu nebezpečno. A pak
už to nemělo smysl.
Jak na Vás Krejčíř při tom osobním kontaktu působil?
V první chvíli byl docela příjemný, to mě překvapilo. Měl smysl pro humor, byl nad
věcí...ale v některých chvílích najednou poznáte nějakou zlost, která z něho vyšla.
Prostě udělal takové zlé oči a bylo vidět, že kdyby na to přišlo, že by se s vámi nepáral.
A v jeden moment přišel nasraný, že o mně nevěděl všechno, a že si myslí, že jsem tam
nastrčený tajnými službami. Což byl samozřejmě nesmysl. On asi patrně, jak byl občas
na těch drogách, tak občas myslel trochu jinak. A tam jsem začal mít trochu pocit, že
stačilo málo - možná nějaká záruka, která byla dána tím prostředníkem, zafungovala
dobře - že stačilo málo a možná bych se odtamtud nevrátil. Já jsem do těch reportáží
zvěčnil takovou tu historku o tom jejich neobvyklém humoru, jak si dělali srandu, že mě
rohnou. To jsem ani nevěděl, že se takové slovo používá na vraždu. A já jsem to
nejdříve zmínil jen jako takovou zajímavou vsuvku, ale pak jsem si při tom psaní
uvědomil, že je to zvláštní druh humoru, že normální lidi si takhle srandu nedělají:
„Hele, tak vykopeš díru.“ „Ale on je moc tlustej, já to kopat nebudu. To bude velká
díra!“ A pak, když si uvědomíte, že já jsem se setkal s tím Milošem Potiškou po šesti
letech od té osobní zkušenosti s těmi jejich fórky, a najednou se jako jednu z prvních
věcí dozvíte, že Potiška dostal za úkol vykopat v Johannesburgu nějaké hroby pro
ukládání mrtvol, tak ten jejich humor nebyl úplně mimo mísu. Prostě to vycházelo z
reality. To mě trochu zamrazilo.
Měl podle Vás Radovan Krejčíř nějaké morální zásady?
Ne. Tedy nevím. Oni vždycky říkají, ať je to Krejčíř nebo kdokoliv jiný, že nesahají na
děti a na manželku, což je myslím si dobré pravidlo u těch mafiánských bossů. Protože
děti a manželka nemůžou za to, co dělají oni, takže by si neměli vylévat zlost na
rodinných příslušnících. Pokud se tedy ti rodinní příslušníci jako třeba syn nepotatí a
nedělá stejnou sviňárnu. To je asi takový kodex. To nejsou morální pravidla naší
normální společnosti, ale je to takový ten nepsaný kodex mafie. To asi nějak dodržují.
Myslím si, že u Krejčíře je třeba férové, že on si vždycky chtěl vyřídit účty se svými
nepřáteli po svém, že nikdy do toho nechtěl zapojit policii. On mohl zatopit lidem, kteří
tady unesli jeho otce, což potom vedlo k smrti toho otce Lamberta. Těmi lidmi myslím
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hlavně Spěváka a Starku. A vždycky mohl - a policisté o to hodně stáli - že kdyby
Krejčíř poskytl svědectví a celou řadu informací, ke kterým se dostal během toho jeho
soukromého vyšetřování, kam zmizel jeho otec, tak to mohl být poslední hřebíček do
rakve tomu Spěvákovi a Starkovi. Protože to jeho svědectví je mohlo dostat minimálně
do vězení. A on i přestože tuhle šanci měl, to bylo někdy okolo roku 2010, když za ním
policisté jezdili do JARu na výslech, tak on to svědectví nedal. On prostě raději říkal, že
se s nimi vyrovná po svém. To už bohužel asi nestihne, protože ztratil tu sílu a moc,
kterou měl. Ale tak to hold chodí.
To byl asi také rozdíl mezi ním a druhou velkou personou podsvětí, Františkem
Mrázkem, který hodně často donášel policistům třeba právě na Krejčíře. Přiléval
olej do ohně, aby Krejčířovi ještě více zatopil.
Přesně tak.
Byl nějaký moment, během kterého jste Krejčíře litoval?
Ne. Lítost jsem měl akorát když jsem přemýšlel, jak vykreslit třeba manželku, když
jsem ji viděl třeba na fotkách nebo když jsem s ní asi dvakrát nebo třikrát mluvil, tak
jsem získal ten vjem, jak je to v podstatě křehká osoba. Ženská, která strávila celý život
v bezprostřední blízkosti toho lotra. Tak to jsem samozřejmě nějakou lítost měl. Ta
rodina svým způsobem taky odnesla to, že on byl gangster. Ale vždycky měla možnost
odejít, nebo si žít svým životem. Prostě každý strůjcem svého štěstí.
Co myslíte, že by Radovan Krejčíř řekl na Vaše knihy? Nebo máte nějaké
informace o tom, že by je třeba četl?
Ano, mám. Zejména toho Afričana, kde mluvil ten Miloš Potiška a Shimo Shield, tak on
dokonce vydal z vězení přes své právníky asi čtyřstránkové prohlášení, kde rozporuje
to, že oni jsou nevěrohodní. Že Shimo je bývalá prostitutka, Potiška ani neumí anglicky
a dělal mu tam poskoka, třeba že mu chodil pro jídlo. Snažil se to nějak bagatelizovat,
takže pokud jde třeba o tuhle africkou story, tak on byl hrozně nerad, že se do světa
dostává takový druh insider informací, protože samozřejmě pro něho bylo nebezpečí, že
se jihoafričtí policisté dozvědí celou řadu věcí, které mu budou k moci dát takzvaně k
dobru do sdělení obvinění. A tak, což se nakonec projevilo tím, že jihoafrická média
referovala o těch mých reportážích a o té mé knížce Afričan, takže to vyvolalo zájem
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jihoafrických médií a na to konto sem i přijel ten soukromý vyšetřovatel Paul O'Sullivan
a seznámil se s Potiškou. Takže tam asi k nějaké symbióze došlo - já už jsem u toho pak
samozřejmě nebyl. Ale možná to minimálně pomohlo k tomu získat o Krejčířovi nějaký
plnohodnotnější obrázek toho, jak tam fungoval a co tam dělal.
Často diskutované téma, my už jsme ho také nakousli, je útěk policistům z vily v
červnu roku 2005. Byl podle Vás ten útěk domluvený, nebo šlo jen o fatální chybu
za stranu policie?
Já jsem si s tím lámal hlavu ještě donedávna, když jsem dodělával toho Žraloka. Léta
letoucí jsem neměl jasno, pořad ve mně něco hryzalo, jestli to náhodou nebylo jinak.
Ale pak jsem si to poskládal a celá řada indicií mě dovedla k tomu, že to na samém
konci bylo o tom, že Krejčíř využil moment překvapení a blbosti a únavy těch policistů
a zmizel. On to prostě zkusil a vyšlo mu to, ne že by to bylo někým zkorumpováno nebo
dopředu připraveno, to vůbec ne. To byl momentální záchvěv, který se Krejčířovi
povedl - a zasadil tím největší ránu policii polistopadové historie, protože ji totálně
zesměšnil.
Je Vám známo, co je v současné době s Krejčířovou rodinou, s jeho manželkou a se
syny, kromě toho, že žijí někde ve střední Evropě, což uvádíte na konci Žraloka?
Nějaké detaily vím, ale já jsem se po tom nechtěl pídit nějak víc dopodrobna, protože
to, co dneska dělají, nemá vliv na ten příběh a na aktivity Radovana Krejčíře jako
takového. Jestli teda - a teď si vymýšlím - samozřejmě nedělají lumpárny. Jestli
Krejčířova žena netiskne nelegálně peníze a nedává je do oběhu, jestli syn nemstí svého
otce a zahrabávají mrtvoly, tak ať si dělají, co chtějí. Ať si třeba žijí svůj druhý život, na
který mají nárok a právo. Takže k tomu já takto přistupuji. To si myslím, že vám dá
novinařina. Že tou různou medializací, ať je to článkem v novinách nebo knížkami a
filmy, tak zasahujete i do života rodin nejenom těch aktérů. Já jsem se vždycky snažil
nejít přes mrtvoly, protože mi není jedno tahle fáze. Naopak vždy dbám na to, abych se
pokud možno dotkl co nejméně osobnostních práv těchto lidí, kteří za to nemůžou. A
byť takových možností bylo dost, ať už v případě Mrázka nebo Krejčíře, tak jsem to
vynechával a neřešil jsem to, že se člověk dozví něco ze soukromého života těch lidí.
Nebudu z toho dělat bulvár. Samozřejmě tam, kde manželka hraje roli nebo i ten syn
Denis, protože i on byl v té Jihoafrické republice chvíli zavřený, tam to prostě zmínit
180

musíte, protože v tu chvíli se stávají součástí toho děje. Ale jenom do nějaké určité
míry, jinak nemá smysl rozebírat ty rodinné vztahy úplně dopodrobna.
Je podle Vás kauza kolem Radovana Krejčíře jeho odsouzením Jihoafrické
republice uzavřena, nebo očekáváte nějaký další vývoj?
Já myslím, že by byla otevřená ještě před dvěma lety, kde byla možnost, že se mu
podaří utéct. On se o to několikrát pokoušel, respektive ty snahy a přípravy tam byly zadržené telefony a tak dále. Ale teď už si na něho ti Jihoafričani dají takový pozor, že
se mu to zřejmě na 99 % nepovede. Jednoprocentní šance tam nějaká je. Takže si
myslím, že promarnil tuto příležitost utéct. Myslím si že dostane ještě minimálně v
jedné kauze z těch celkově asi čtyř, které tam jsou u soudu, ještě velkou pálku, protože
to, co dostal - těch 35 let - tak to ještě není konečné číslo. A pak je tu ještě třetí
možnost, jestli se mu náhodou nepodaří vyjednat to, že ho z Jihoafrické republiky
vydají sem, a že by si tady odpykal ten trest, což by pro něho bylo samozřejmě daleko
výhodnější za daných podmínek. Protože 35 nebo 50 let tam, anebo 15 let tady. To je
veliký rozdíl - a ještě k tomu v lepším vězeňském prostředí. Ale já si myslím, že tady
není vůle mu vyhovět, že to v drtivé většině všichni - napříč politickým spektrem, i
napříč zločineckým spektrem (smích) - a vším zaznívá takové to: „Nechte si ho tam, ať
si to tam odsedí. My ho tady nechceme, protože to by byly zase jenom problémy.“
Pokud by se ale případ přece jenom nějakým způsobem neočekávaně vyvinul a
pokračoval, pustil byste se potom do psaní další knihy?
Tady na to jsem de facto odpověděl v jiné otázce, že jistá možnost tady je. Že když by
ten vývoj byl razantní, tak si myslím, že určitě ano - a že by to byla ta definitivní tečka,
ve které bych zároveň „spláchnul“ tu nedořešenou story ze Seychel.
Já už se jenom zeptám, jestli je nějaká informace, která souvisí ať už s Vašimi
knihami, nebo s Radovanem Krejčířem, která během tohoto rozhovoru nezazněla
a chtěl byste ji doplnit, protože ji třeba považujete za zajímavou nebo důležitou.
(přemýšlí) Asi nic.
Děkuji za Váš čas a za Vaše odpovědi.
Není zač.
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Příloha č. 8: Rozhovor s režisérem Janem Pachlem (text)
Datum uskutečnění rozhovoru: 20 - 21. 3. 2017
Způsob: E-mailová komunikace
Jan Pachl souhlasil se zodpovězením otázek týkajících se jeho dvou filmů Gangster Ka
a Gangster Ka: Afričan a následného využití informací pro diplomovou práci
Jaké první slovo Vás napadne v souvislosti s Radovanem Krejčířem?
Gangster.
Kdy jste se o kauzu Radovana Krejčíře začal zajímat?
Blíže až vlastně po setkání s Jaroslavem Kmentou, který mě zásobil celou řadou
specifických detailů ve zločinecké kariéře Káčka. Kauza Krejčíř byla totiž mediálně
dost přidušená a obecně se mluvilo akorát o zpackaném zásahu české policie, při kterém
Káčko utekl ze své vily na Seychely. Kauza kolem vytunelovaného Čepra je natolik
složitá kombinatorická operace, že jí běžný člověk ani nemůže pochopit. Nicméně ve
své podstatě je geniálně prostá.
Vaše filmy byly volně inspirované knihami Jaroslava Kmenty. Byla v knihách
nějaká pasáž, kterou jste z nějakého důvodu zpracoval úplně jinak? A pokud ano,
tak jaká?
Ano. Právě zmiňovaný Káčkův útěk z vily. Ve skutečnosti byl ještě triviálnější. Žádný
tajný východ tam neměl. Prostě odešel… Říkal jsem si, že tohle divákovi předložit
nemůžu, protože mi to nesežere.
Bylo pro Vás natáčení obou dílů filmu Gangster Ka něčím odlišné od Vašich jiných,
ať už filmových či seriálových, projektů?
Vlastně ani ne. Kriminální žánr je mi vlastní, v zásadě v něm žiju.
Proč jste pro film nezvolil reálná jména postav? Bylo to z důvodu případného
soudního popotahování z jejich strany?
To bylo rozhodnutí producenta. Chtěl se vyhnout zbytečným průtahům s právníky.
Chápu to. Tihle lidé jsou schopni utratit poslední korunu za to, aby vás dostali na
lopatky.
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Člověkem, který byl pro vznik nejen Vašich filmů, ale i zmiňovaných Kmentových
knih, důležitý, byl Miloš Potiška, bývalý Krejčířův bodyguard. Bavil jste se s ním
ohledně Krejčíře? A která informace pro Vás případně byla nějakým způsobem
nejzajímavější?
Stýkáme se spolu dodnes a nutno říct, že nejzajímavější informace z něj vypadly až po
natočení filmu. Takové ty specifické detaily, drobnokresba lidského charakteru. Film by
to zásadním způsobem ve své stavbě neovlivnilo, ale dvě, tři pikantní scény by jistě
přibyly. Třeba to, že kolikrát v JARu neměl Káčko ani na jídlo a víkend musel přežít u
milenky s plnou lednicí. Pak přišlo pondělí, obešlo se pár podniků, a zase bylo za co žít.
Napsal jste nejdříve scénář k Vašim filmům a až pak oslovoval herce, nebo už jste
o obsazení některých postav měl jasno dopředu a psal jste je tedy tzv. „na tělo?“
Napřed scénář. Nicméně Hynek byl jasný od samého začátku.
Pokud by roli Káčka neztvárnil Hynek Čermák, měl jste vymyšlené nějaké záložní
jméno?
De Niro.
Neobával jste se trochu toho, že charisma Hynka Čermáka udělá z antihrdiny
kladnou a oblíbenou postavu, které budou diváci „fandit?“
Ano. To byl zásadní problém, kterého jsme si byli vědomi. V prvním z filmů jeho
charisma ještě lavíruje na pomezí hrdiny a antihrdiny, ale v Afričanovi už je to myslím
naprostý exot. Tam jsem se mu vyloženě pomstil. S tou postavou nemůže nikdo
sympatizovat.
Právě Hynek Čermák v rozhovoru, který jsem s ním vedl, řekl, že díky filmu
zjistil, že být gangster je jednodušší, než žít jako slušný člověk. Máte na věc stejný
pohled?
Myslím, že to Hynek řekl hodně nadneseně a myslel jen určité společenské situace.
Jako, že když vás někdo otravuje, tak je jednodušší mu dát pěstí, místo toho abyste se s
ním půlhodiny slušně dohadoval. Být gangsterem není jednoduchý, žijete v neustálém
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strachu, že vás někdo dostane. A policie je ta lepší varianta. Vím, že řada zločinců si s
vděkem chodí do kriminálu odpočinout, mají to jako dovolenou.
Psal jste Káčkovu postavu se záměrem nějakého jeho vývoje v průběhu filmů?
Pokud ano, jakým vývojem měl Káčko od začátku do konce filmu projít?
Samozřejmě. A myslím, že je to z obou filmů naprosto jasné. První z filmů je o zrodu
gangstera, Afričan je o jeho pádu. Je tam jednoznačný přerod postavy z vychcaného
podvodníka ve vyšinutého, egoistického vraha.
Natáčení kterého ze zmíněných dvou filmů Vás bavilo více?
Točily se současně, takže nebyl čas přemýšlet nad tím, který z nich mě baví víc. Afričan
byl složitější kvůli exotickým reáliím, které jsme patlali z velmi skromných prostředků.
Tam jsme si kolikrát sáhli na dno kreativity.
Pokud byste filmy nyní točil znovu, je něco, co byste udělal jinak?
Všechno a nic. Gangster Ka vznikl s pocitem potřeby dovysvětlení zločineckých
mechanismů v naší zemi. Třeba se ještě někdy vrátím s filmem, který bude
psychologickou drobnokresbou gangstera, ale to bude zase jiný film.
Z jakého důvodu je většina obou filmů vyprávěna z pohledu Dardana Cirkela,
pravé ruky Káčka, a ne samotným Kraviecem?
To bylo základní dramaturgické pravidlo při psaní scénáře. Kraviec nemůže mluvit sám
o sobě. To bychom z něj právě dělali hrdinu, dali mu prostor k vnitřnímu vyjádření,
ospravedlnění. Za Kraviece mluví jeho činy.
Část filmu Gangster Ka: Afričan, byla natáčena na Kanárských ostrovech a v
Jihoafrické republice. Je nějaký moment - klidně i mimo natáčení - který Vám
nějakým způsobem utkvěl v paměti?
Ano. Když štáb do sebe soukal dovezený oběd na obrubníku uprostřed Las Palmas a
nějaká Španělka na nás volala policii. Nebyl catering, sváželi nám gumové bagety z
hotelového rautu. V igelitových pytlích na odpadky. Taková hezká momentka z
prostředí české kinematografie, když chcete něco udělat za každou cenu.
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V Afričanovi je také scéna, kde vyšetřovateli Janu Lánskému vybouchne po
nastartování auto, ve kterém sedí jeho žena. Je na této scéně něco pravdivého,
nebo se jedná o vymyšlenou událost, která jen dokresluje film?
Scéna je inspirovaná jiným výbuchem vozu. Neseděla v něm manželka policisty, ale
nejlepší kamarád člověka, který mu tam tu bombu dal.
Po uprchnutí na Seychely se Káčko začal zabývat dovozem kvalitnějšího toaletního
papíru. Jak je to s pravostí této informace vzhledem k realitě a Krejčířovi?
Tato událost je zcela pravdivá. Káčko doslova využil díru na trhu a v podstatě ohrozil
národní ekonomiku jednoho malého ostrova. Prostě uměl dodat lepší hajzlpapír za
poloviční cenu.
Ve filmu je jako důvod útěku Kraviece ze Seychel do JAR vyobrazeno, že ho k
němu přemluvil Dardan Cirkel. Toho k tomu měl donutil vyšetřovatel Jan Lánský,
který za Cirkelem na Seychely přicestoval. Má tato událost reálný podklad?
Akce Zahradník je z části opravdu založená na pravdě. Tajné služby na Seychelách
opravdu operovaly a snažily se Krejčíře vyprovokovat k útěku. Nakonec se jim to i ve
spolupráci s místní policií podařilo - to bylo ve chvíli, kdy si Káčko zavařil s jistým
Seychelským podnikatelem a ohrozil mu jeho investice. Rázem získal status persony
non grata. Ovšem tajná služba totálně podcenila situaci v JAR. Káčka sice ihned zatkli
po jeho příjezdu na letiště v Johannesburgu a i šel do vězení, ovšem než se podařilo
diplomatickou cestou vyřídit jeho vydání do ČR, Káčko byl dávno propuštěn z
kriminálu na svobodu. A byl silnější, než když do něj přišel. V kriminálu si udělal cenné
konexe, okamžitě věděl kam se nasměrovat, odkud se odpíchnout. Policie paradoxně
umožnila raketový vzestup krále johannesburského podsvětí. Během dvou let se zbavil
veškeré konkurence.
Měl Káčko alespoň ze začátku nějaké morální zásady? Jestli ano, dokázal byste
jmenovat jeden filmový moment, během kterého je ztratil?
Káčko nikdy nechtěl vraždit. Neměl to v sobě, jeho zajímal a bavil jenom podvod. Tím
momentem, kdy se zlomí, je samozřejmě vražda jeho otce. Tady překročí Rubikon.
A měl podle Vás nějaké morální zásady Radovan Krejčíř?
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Co vím, tak vůbec. Klepal vám na rameno, říkal vám brácho a v hlavě se mu rodil plán,
jak vás ojebat, případně rovnou zlikvidovat.
Co myslíte, že by Radovan Krejčíř na Vaše vykreslení osoby, která jím byla
inspirovaná, řekl?
Já myslím, že by se mu líbila. Z určitého úhlu pohledu jeho to vlastně jeho pomník.
Často diskutované téma je také Krejčířův útěk policistům z vlastní vily, kde byl
zadržen v roce 2005. Byl podle Vás ten útěk domluvený, nebo šlo pouze o fatální
chybu ze strany policie? A proč se tak domníváte?
Bylo to pochybení policejních složek, zejména zásahovky. Byl pátek, odpoledne, venku
krásně, policisté už se viděli na chatě s manželkami, když přišel příkaz k zatčení Káčka.
Byl to pro ně vlastně oser. No a když vstoupili do labyrintu vily se žralokem, byli
perplex. Vím to, protože to mi to potvrdil policista, který ho zatýkal…
Nesetkal jste se kvůli filmům Gangster Ka například s nějakým zastrašováním ze
strany Krejčířových lidí, kteří by Vás třeba chtěli od natočení filmu odradit?
Osobně ne. Producentovi Adamu Dvořákovi se ozvali nějací právníci, kteří ovšem
ukončili komunikaci ve chvíli, kdy policisté sebrali Rittiga a s ním i tyto právníky. Bylo
to dobře načasované.
Posunulo Vás nějak osobně, jako člověka, natáčení filmů o jednom z největších
zločinců naší historie? Začal jste se třeba na život dívat nějak jinak?
Jinak asi ne. Jen o chlup poučeněji. Řekněme, že jsem díky tomuto filmu v určitém
ohledu dospěl.
Je podle Vás kauza kolem Radovana Krejčíře jeho odsouzením v JAR uzavřena,
nebo očekáváte nějaký další vývoj?
Uzavřena není. Předpokládám, že se mu budou snažit prokázat další zločiny, další
vraždy, které spáchal. Krejčíř je tam opravdu něco jako veřejný nepřítel č. 1, nasekal si
tam velké množství nepřátel. Samozřejmě se dá předpokládat, že se bude nadále
pokoušet utéct z vězení. Ale s jeho finanční situací už to nebude tak jednoduché. Je na
suchu.
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Pokud by případ kolem Radovana Krejčíře pokračoval, pustil byste se do natočení
dalšího filmu? A obsadil byste případně do hlavní role opět Hynka Čermáka?
Ne, už ne. Je to pro mne uzavřená kapitola. Alespoň teď to tak cítím.
Je nějaká informace související s filmy Gangster Ka, která během rozhovoru
nezazněla a chtěl byste ji doplnit, například z důvodu, že ji považujete za
zajímavou, nebo důležitou?
Jako nějaké morální poselství? Jako, že svět jednou bude lepší? Ne. Určitě je paradoxní,
že postavy gaunerů tolik táhnou k uměleckému zpracování a působí jako magnet na
publikum, ale tak to prostě je, stále budeme fascinováni životem, který je nám z
morálních důvodů odepřen a který nikdy neprožijeme. Jen ve filmu.
Děkuji za Váš čas a odpovědi.
Děkuji za rozhovor.
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