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Abstrakt 

 Diplomová práce s názvem Causa Kajínek: mediální reflexe. Od reality k filmovému 

zpracování pojednává o osudu doživotn  v zn ném vrahovi Ji ím Kajínkovi. Sv j trest  

si odpykává za vraždu plze ského podnikatele a jeho bodyguarda. Ty se staly v roce 1993. 

Kajínek byl k doživotnímu trestu odsouzen v roce 1řřŘ. P ípad byl p eveden i na filmová 

plátna. V roce 2010 m l v kinech premiéru český hraný film režiséra Petra Jákla ml. Kajínek. 

Práce se zam uje jak na tento film, tak rozebírá zve ejn né recenze z českého tisku  

i odborných periodik. Práce se zabývá také mediálním obrazem kauzy, a to s d razem na rok 

1řřň Ěspáchání vraždě, 1řřŘ ĚKajínkovo doživotní odsouzeníě, Ň000 ĚKajínk v út k 

z mírovské v znice a následné dopadeníě. Cílem práce je prezentovat výsledky referování  

o této kauze, nad kterou se dodnes vede ada polemik o Kajínkov  vin  či nevin .  

 

Abstract 

 This master thesis, entitled Causa Kajínek: media reflection. From reality to movie 

interpretation deals with the life story of murderer Ji í Kajínek, who was sentenced to life 

imprisonment. He served his punishment for the murder of an entrepreneur and his bodyguard 

from Plze , which took place in 1řřň. Kajínek was sentenced to life imprisonment in 1řřŘ. 

His case was then turned into the subject of a movie. The Czech movie called Kajínek, 

directed by Petr Jákl junior, premiered in cinemas in Ň010. The master thesis focuses on this 

movie and examines published reviews from the Czech press and professional journals. The 

thesis also analyses the media presentation of the whole case, with special emphasis  

on the years 1993 (when the murders were committed), 1998 (the life imprisonment sentence 

for Kajínekě and Ň000 ĚKajínek´s jailbreak from Mírov prison and subsequent captureě.  



   

The aim of the thesis is to present conclusions about this case, which is still the subject  

of controversy and polemics about Kajínek´s guilt or innocence.  
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ÚVOD 

Tématem mé diplomové práce je kauza týkající se Ji ího Kajínka, v zn ,  

jenž byl doživotn  odsouzen za vraždy podnikatele Štefana Jandy a jeho bodyguarda 

Juliána Pokoše. Ob tí Kajínkova útoku se stal i druhý bodyguard, Vojt ch Pokoš.  

Ten st elbu p ežil. Vraždy se udály ň0. kv tna 1řřň nedaleko v znice Bory v Plzni. 

Celý p ípad byl uzav en Ň4. června 1řřŘ s výsledkem nejvyššího možného trestu,  

tedy doživotím, pro Ji ího Kajínka. Ten se k vraždám nikdy nep iznal. Do pov domí 

ve ejnosti se dostal p edevším díky svým út k m, anebo pokus m o n , z v znic nap íč 

Českou republikou. 

Celému p ípadu se dostalo zvýšené medializace v roce 2010, kdy byl do kin 

uveden film Petra Jákla ml. Kajínek. Snímek byl inspirován životním osudem Kajínka 

jak p ed odsouzením, tak v dob  pobytu ve v zení, včetn  jeho út k  a pokus  o út k.  

V ze ská tématika a vraždy bývají častým nám tem pro filma e. V mnoha 

p ípadech bývají také inspirovány reálnými událostmi. Tento fakt se týká i filmu 

Kajínek, který se opírá o reálnou postavu doživotn  odsouzeného v zn . Hraný film, 

stejn  jako Jakl v snímek, nikdy nem že p esn  zachytit realitu, jelikož se jedná pouze 

o obraz reality. Jákl navíc snímek transformoval do takové podoby, aby byla maximáln  

divácky p itažlivá. 

V první kapitole teoretické části se zam uji na filmovou dramaturgii,  

vznik scéná e a postup, kdy z reality vzniká film. Čerpám p edevším z odborných knih 

filmových teoretik , kte í se zam ují na to, jak vytvo it filmový scéná  a jak vybudovat 

p íb h. Do práce také zahrnuji filmovou tvorbu vycházející z reálných pramen . 

V záv ru této kapitoly zmi uji další filmy s podobnou tématikou, jako je snímek 

Kajínek, a které také čerpají ze skutečné události. 

V druhé kapitole se v nuji samotnému p ípadu vražd z roku 1řřň. Popisuji život 

zavražd ného Štefana Jandy i odsouzeného Ji ího Kajínka. Zam uji se na pr b h vražd 

a vyšet ování celého p ípadu. Dále shrnuji nejasnosti, nad kterými se dodnes vede 

diskuse, a také popisuji všechny Kajínkovy út ky z v znic. Pozornost v nuji nejen t m 

úsp šným, nýbrž i t m, jež se nezda ily. Mezi hlavní zdroje, ze kterých ve své 

diplomové práci vycházím, pat í kniha Pravda o Kajínkovi od Josefa Klímy a Janka 

Kroupy. Oba publicisté se kauzou Kajínka zabývají dlouhodob  a nashromáždili adu 
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informací i sv dectví z celého p ípadu. Druhou knihou, kterou v této kapitole využívám, 

je autobiografie Můj život bez m íží, kterou ve v zení sepsal Ji í Kajínek. Nápomocnou 

mi je i kniha od Evy Havlové, vdovy po zavražd ném Štefanu Jandovi, Mého manžela 

nezast elil Kajínek. Všechna t i díla polemizují s otázkou Kajínkovy nevinny.  

Jedním z mých vytyčených cíl  je vyzkoumat, jak se p ípadu v novala česká 

média. Konkrétn  jsem si pro tuto práci vybrala t i celostátní tišt né deníky: Mladou 

frontu DNES, Rudé právo Ěpozd ji p ejmenované na Právo) a Blesk. P i studiu dostupné 

literatury a hlubším zkoumání problematiky celého p ípadu jsem se v práci částečn  

odchýlila od p vodn  navrhovaných tezí, kdy jsem m la v plánu provád t analýzu čty  

období. Čtvrté období, srpen roku Ň010, jsem z analýzy medií vyloučila, nebo  se v páté 

kapitole v nuji p ímo reflexím na Jákl v snímek. Zvolila jsem si tedy t i období, b hem 

nichž jsem očekávala, že se bude kauza na novinových stránkách objevovat. Prvním  

ze zmín ných období je kv ten až červenec roku 1řřň Ěspáchání vraždě, druhé období 

zahrnuje červen roku 1řřŘ Ědoživotní odsouzení Kajínkaě a t etí etapa je od íjna  

do prosince roku Ň000 ĚKajínk v út k z v znice Mírov a následné dopadeníě. 

Další kapitola praktické části se v nuje snímku Kajínek. P ibližuji zde tvorbu 

režiséra snímku Kajínek Petra Jákla a zabývám se syžetem a fabulí filmu Kajínek. 

Hodnotím také autentičnost v p ebírání fakt , kde vycházím z odborné literatury,  

kterou shrnuji ve druhé kapitole.  

V poslední kapitole se v nuji reflexím na filmový snímek Kajínek. Vycházím 

zde z recenzí a z článk  českých filmových kritik . Jelikož film pojednává o dosud 

žijící postav , pokouším se také nastínit Kajínkovu osobní reakci na film. 

Kauza kolem Ji ího Kajínka vyvolává i po letech adu otázek a podn cuje  

k diskusím, a to p edevším o jeho vin  či nevin . Ve své práci chci shrnout všechna 

fakta a porovnat je s články z celostátních deník  a Jáklovým filmem.  
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1 Filmová dramaturgie 

1.1 Co je to dramaturgie? 

Dramaturgie je nauka o stavb  a zákonitostech dramatického díla. V mém p ípad   

se jedná o dramaturgii audiovizuálního díla, tedy dramaturgii hraného filmu. D ležité 

v této nauce jsou struktury, základní prvky jednotlivých žánr  a pravidla. Práv  pravidla 

m žeme v dramaturgii narušovat, p evracet, anebo rozvíjet. Díky znalosti dramatických 

pojm  je možné snáze analyzovat celý p íb h.1  

Ji í Soukup ve svém článku dramaturgii popisuje: „Dramaturgii vnímám jako dialog 

od prvního pomyšlení na film, pokud možno nezatížený faktem, že film je užitá 

technologie, něco, co se musí vyrobit. Kdo na film sahá, je tou technologií limitován. 

Dramaturg na film nemaká, ale je co možná nejvíc p ítomen a nabyst en. Dramaturgie 

je konkretizované myšlení. Rozvíjející se téma, strukturování, hledání tvaru, ale také 

soucítění s autory.“2
  

V publikaci Malý labyrint filmu je pojem dramaturgie vysv tlen: „Ve starších 

slovnících se můžeme dočíst, že dramaturgie je umění vyprávění, umění vlastní stavby 

vyprávění, věda o tom, jak k sobě adit a vázat jednotlivé konflikty, postavy a různé 

p íhody, aby byl celek zajímavý.“3
 Z filmového hlediska m žeme íci, že je dramaturgie 

souhrn teorií a zásad o podstat  zákonitostech filmového díla, vypracovaných  

na základ  zkušeností. Dramaturgie je také odd lení filmového nebo televizního studia, 

které je odpov dné za literární p ípravu filmu. Dramaturgové zde vyhledávají vhodné 

nám ty, které dále zadávají scénárist m. Jejich práci sledují od prvních náčrt   

až po definitivní verzi literárního scéná e.4  

Zárukou dobrého filmu však není znalost základ  dramaturgie. Daleko d ležit jší  

je vnést do p íb hu nápad.5 

 

 

                                                 
1 NOVOTNÝ, David Jan. Budování p íběhu, aneb, Demiurgie versus dramaturgie. Praha: Karolinum, 

2007. ISBN 978-80-246-1306-2, s. 18.
 

2 SOUKUP, Ji í. Úvodem do scenáristiky a dramaturgie: Poznámky k filmové dramaturgii [online]. [cit. 

2017-05-0ň]. Dostupné z: <www.famu.cz/docs/04Scenaristika.pdfŤ 

3
 BERNůRD, Jan a Pavla FRÝDLOVÁ. Malý labyrint filmu. Praha: Albatros, 1988, s. 119. 

4
 BERNůRD, Jan a Pavla FRÝDLOVÁ. Malý labyrint filmu. Praha: Albatros, 1988, s. 120. 

5 NOVOTNÝ, David Jan. Budování p íběhu, aneb, Demiurgie versus dramaturgie. Praha: Karolinum, 

2007. ISBN 978-80-246-1306-2, s. 19.
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1.2 Co je to příběh? 

 Základem filmu je p íb h, který nám jeho tv rci cht jí sd lit. P íb hy jsme 

obklopeni každý den a byly vypráv ny dávno p ed vznikem písma.6 „Všechno je p íběh, 

dokonce i Dějiny. Vše je vyprávěno jako série po sobě jdoucích dějů. Novinové zprávy, 

jakmile projdou osobou nějakého „speakera“, to jest interpreta, herce, jsou nutně 

dramatizovány.“7
  

1.2.1 Základní části p íb hu 

 Už ůristoteles ve svém díle Poetika vytyčil základní části p íb hu. Jedná  

se podle n j o: začátek, st ed a konec. Tyto pojmy vysv tluje takto: „Začátek jest,  

co samo nep edpokládá nezbytně nic jiného, ale po němž zcela p irozeně jest nebo  

se děje něco jiného. Konec pak právě naopak jest, co samo p irozeně jest po něčem 

jiném a po němž následuje jiné. Proto je t eba, aby děje dob e sestavené ani nezačínaly 

odkudkoliv, ani nekončily kdekoliv, nýbrž aby se ídily uvedenými zásadami.“8
 Stejného 

d lení se drží i Novotný, který tvrdí, že lepší rozd lení zatím nikdo nevytvo il,  

a proto je dobré z stat u ůristotela. Nabízí i druhé d lení, a to do p ti částí,  

které vytvo ili klasicisté v čele s Jeanem Racinem. D lení je však často myln  

p isuzováno práv  ůristotelovi. Do druhého rozd lení spadají následující pojmy: 

expozice, kolize, krize, peripetie a katastrofa.
9
  

Expozice je počátkem každého p íb hu. Její funkcí je uvést čtená e nebo diváka 

do situace, seznámit ho s postavami, a také mu p edstavit hlavní dramatické síly,  

nap . síly ovládající postavy, jako je váše , nenávist, touha po moci, pen zích či jiné 

postav . Má odhalit základní autor v zám r, jeho styl, základní podmínky a žánr.  

Po skončení expozice by divák m l znát hlavní nositele d jového konfliktu, čas  

se svými souvislostmi a místo, kde se d j odehrává. Konkrétn  filmová expozice  

by m la být co nejstručn jší, jasná a srozumitelná. Jejím hlavním cílem je vtáhnout 

diváka do situace, aby m l zájem sledovat i nadále postavy a d j. Toho docílí trojím 

zp sobem: opticky, zvukov  a d jov . Záleží na tom, jakými mechanismy je uveden d j 

do pohybu. Máme k dispozici i n kolik výb r , jak film exponovat. Prvním p íkladem 

je expozice lineární, kdy se postupn  seznamujeme s d ležitými postavami, místem d je 

                                                 
6  NOVOTNÝ, David Jan. Budování p íběhu, aneb, Demiurgie versus dramaturgie. Praha: Karolinum, 

2007. ISBN 978-80-246-1306-2, s. 9.
 

7 CůRRIÉRE, Jean-Claude. Vyprávět p íběh. 1. vyd. Praha: Národní filmový archiv, 1řř5, s. 1Ř6.   
8 
ARISTOTELES. Poetika. Praha: GRYF, 1993. ISBN 80-85829-01-0. s. 17.

 

9 NOVOTNÝ, David Jan. Budování p íběhu, aneb, Demiurgie versus dramaturgie. Praha: Karolinum, 

2007. ISBN 978-80-246-1306-2. s. 34.
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i základní situací. Druhým ešením je expozice paralelní, kdy se st ídají dv  nebo více 

zdánliv  nesouvisející linie. 
10

 

Kolize se n kdy m že prolínat s expozicí. Jedná se o zauzlení d je, které musí 

diváka zaujmout tak, aby ho zajímal vývoj a záv r d je. Divákovi bývají jednotlivé 

scény podávány tak, aby se postava více zapojovala do d je. Do akce by m l být uveden 

i protihráč. Každá z postav by m la k určité kolizi zaujmout pat ičné postavení. U kolize 

platí, že diváka musí daná zápletka zaujmout a musí ho zajímat ešení a zp sob 

rozuzlení.11
  

Vrcholným momentem ve výstavb  p íb hu je krize. V této situaci už není 

možné se vyhnout dramatické srážce a postavy musí začít ze všech sil bojovat. Nastává 

zde kulminace d je a projeví se naplno, co celou dobu divák tušil a  už v kladném,  

nebo záporném smyslu. Krize musí vzniknout z charakteru postav, které se v této části 

projeví. Zákonit  nyní musí d j začít sestupovat, nebo  každé drama má pouze jeden 

vrcholový bod. Záleží už na každém autorovi, jestli zvolí pomalý nebo rychlý sestup 

následujícího d je.12
  

 D j mí í ke svému konci, ale najednou se n co stane. Tv rci nabízejí divák m 

zvrat celé události, a práv  peripetie je momentem celého zvratu. M že se jednat také  

o soubor rychle po sob  jdoucích peripetií. Postavy se nyní ocitají ve zcela nové situaci, 

která však musí mít logický ád. Funkcí peripetie je udržovat nap tí diváka, natahovat 

d j a oddalovat jeho rozuzlení.13
   

Ve finální části, která je nazývána katastrofa, dochází k poslednímu 

dramatickému st etu. V této části končí všechny vedlejší linie a je vyjasn n jejich vztah 

k základnímu konfliktu. Jedná se o rozuzlení, které ale musí logicky vycházet z celé 

d jové linie, charakteru postav a musí být logickým následkem jejich jednání v pr b hu 

celého d je v souvislosti s časem a prost edím. V katastrof  musí být odhaleno vše,  

co doposud tv rci skrývali. Divák by m l na každou svoji otázku dostat odpov . 

Správná filmová katastrofa by m la být rychlá s jasným spádem. Toho se jednoduše 

docílí stručnými, ale zárove  obsáhlými dialogy.14
   

                                                 
10

 NOVOTNÝ, David Jan. Budování p íběhu, aneb, Demiurgie versus dramaturgie. Praha: Karolinum, 

2007. ISBN 978-80-246-1306-2, s. 36. 
11 

Ibid, s. 37.
 

12
 Ibid, s. 39.

 

13 
Ibid, s. 40.

 

14 NOVOTNÝ, David Jan. Budování p íběhu, aneb, Demiurgie versus dramaturgie. Praha: Karolinum, 

2007. ISBN 978-80-246-1306-2, s. 41. 
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Další d lení skladby p íb hu nabízí americký scénárista Syd Field: „P íběh  

je celek skládající se z částí, které tento celek vytvá ejí – děj, postavy, obrazy, sekvence, 

1., 2. a 3. dějství, nejrůznější události, epizody, p íhody, hudba, místa atd. To všechno 

dohromady tvo í celek.“15
 I Field vychází z Aristotelova učení, ale jeho rozd lení  

do t í d jství je více vhodné pro hollywoodské filmy. Film Kajínek, kterým se zabývá  

má práce, je český snímek, ale nese p evážn  znaky amerických film ,  

a proto je Fieldovo rozd lení pro mou práci vhodn jší.  

První d jství nazývá expozice. Je to p ibližn  prvních t icet stran scéná e a uvádí 

diváka do kontextu. Jedná se o prostor, který vymezuje p íb hu jeho pevné místo. Jsou 

zde exponovány postavy, dramatická premise a okolnosti d je. Také se vymezuje vztah 

mezi hlavními postavami a dalšími osobami v p íb hu. První t etina expozice 

rozhoduje, zda film diváka zaujme. Divák se musí dozv d t základní informace o hlavní 

postav  a také by m l být seznámen s celkovým pojednáním p íb hu.16
  

Druhé d jství Field označuje jako konfrontaci. Tato část se odehrává p ibližn  

mezi t icátou a devadesátou stranou scéná e. V pr b hu d jství je hlavní postava 

vystavena p ekážkám, které jí znemož ují uspokojit její dramatickou pot ebu. 

Dramatická pot eba je to, co se snaží hlavní postava v celém p íb hu získat.17
 

D jství t etí trvá od konce konfrontace až do konce scéná e a Field ho nazývá 

rozuzlení. Nemá na mysli záv r p íb hu, ale jeho vy ešení. Zakončením se rozumí 

konkrétní obraz, záb r nebo sekvence, ale ne roz ešení p íb hu.18
 

Dalším d ležitým prvkem ve Fieldov  systematice je tzv. bod obratu. V dobrém 

scéná i nalezneme dva tyto body. První je umíst n mezi prvním a druhým d jstvím. 

Další nalezneme mezi druhým a t etím d jstvím. Jedná se o jakoukoliv p íhodu, událost 

či epizodu, která do d je n jakým zp sobem zasáhne a nasm ruje ho jinam. Tento obrat 

p ísluší hlavní postav  a d j se nasm ruje na druhé a t etí d jství.19
   

1.2.2 Syžet a fabule 

S vypráv ním souvisí i pojmy syžet a fabule. „Soubor všech událostí  

ve vyprávění – ať už explicitně uvedených, nebo vyvozených divákem – nazýváme 

                                                 
15

 FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scéná : základy scenáristiky. Praha Rybka, 2007. ISBN 978-80-87067-

65-9, s. 14. 
16

 Ibid, s. 18. 
17

 Ibid, s. 19. 
18

 Ibid, s. 20. 
19 

Ibid, s. 21.
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fabule.“20
 ů syžet Bordwell a Thompsonová popisují takto: „Termín syžet se používá 

k popsání všeho, co můžeme ve filmu promítaném p ed námi vidět a slyšet. Syžet 

obsahuje všechny události fabule, které jsou ve filmu jednoznačně uvedeny.“21
 

1.3 Co je to scénář? 

Základem filmu je také jeho literární p íprava. Úpln  počáteční fragment filmu 

je synopse. Jedná se o filmový p epis díla, který je p ehledn  vypracovaný tak,  

aby se dalo vyhodnotit, zda je nám t vhodný k filmovému zpracování. Rozsah synopse 

je 10 až 15 stran.22
 

O t ídu vyšší útvar je filmová povídka neboli treatment. Je to filmov  dramatické 

dílo s um leckou koncepcí. Má p esn  vystav ný dramatický d j, vykreslené charaktery 

i jednotlivé epizody a obsahuje v tšinu dialog . Rozsah odpovídá 50 až 60 stranám.23
 

Finální dramatické literární dílo je literární scéná . Vypovídá o celém d ji,  

který je rozd lený na jednotlivé obrazy s popisem prost edí, osob i zvuk . Dále 

obsahuje všechny dialogy v konečném zn ní, včetn  vedlejších postav. Literární scéná  

zabíhá do všech detail , které autor považuje za d ležité zaznamenat. Rozsah literárního 

scéná e je ř0 až 100 stran.24
 

Čtvrtým stupn m je technický scéná , u kterého se používá také označení scéná  

režijní nebo režijní kniha. Oproti literárnímu scéná i je dopln n o technicko-inscenační 

poznámky. To jsou konkrétní údaje o počtech záb r  a jejich následných velikostech  

a skladbách. Obsahuje poznámky o technice snímání, nap . využití je ábu, jízdu, zadní 

projekci atd. Součástí jsou upozorn ní na pot ebu trikové techniky, užití hudby  

či dramatických zvuk . Technický scéná  je podkladem pro další osoby,  

které se podílejí na vzniku filmu: kameramani, architekti, zvuka i, hudební skladatelé, 

st ihači apod.
25

  

Field nahlíží na scéná  jako na vypráv ní o člov ku či lidech, kte í na určitém 

míst  d lají určitou v c. Člov k je zde mín n jako filmová postava a v cí se rozumí 

jeho jednání. Jelikož film je vizuální médium, scéná  je vypráv ní prost ednictvím 

                                                 
20 

BORDWELL, David a Kristin THOMPSON. Umění filmu: úvod do studia formy a stylu. Praha: 

Nakladatelství ůkademie múzických um ní, Ň011. ISBN ř7Ř-80-7331-217-6, s. 113.
 

21 
Ibid., s. 114.

 

22 NOVOTNÝ, David Jan. Budování p íběhu, aneb, Demiurgie versus dramaturgie. Praha: Karolinum, 

2007. ISBN 978-80-246-1306-2, s. 43. 
23

 Ibid., s. 44. 
24 

Ibid., s. 44.
 

25 
Ibid., s. 44

. 
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obraz .26
 Field také tvrdí, že každý scéná  je dramatizací n jakého d je a postavy.  

Nad t mito dv ma prvky stojí téma scéná e.27
 „Dokážete-li vyjád it své téma několika 

málo větami, které p ímo odkazují k ději a postavám, můžete začít rozpracovávat 

jednotlivé prvky formální a dramatické stavby.“28
 

Scénárista má na výb r podle dvou druh  stylu psaní scéná e. Jedná se o evropský 

nebo americký druh psaní. Evropský styl je azen do dvou sloupc . Vlevo je popsaná 

viditelná složka filmu, od jednotlivých situací po prost edí a herce. V pravém sloupci  

se skýtá pohled na hudbu, ruch, dialogy a monology. Naopak scéná  psaný podle 

amerického stylu se vyznačuje azením do jedné roviny. Neexistuje žádné d lení  

na sloupce.29 

1.3.1 Postup p i vypracování scéná e 

Systém scéná e se skládá z konc , začátk , bod  obrat , záb r  a zvláštních 

efekt , obraz  a sekvencí.  Podle Fielda je nejd ležit jší prvkem scéná e sekvence,  

což je kostra celého scéná e, díky které drží vše pohromad . Sekvence je ada obraz  

provázaných nebo propojených stejnou myšlenkou, nap . svatba, honička, rodinná 

sešlost, vyloupení banky apod. Tuto konkrétní myšlenku bychom m li být schopni 

vyjád it n kolika málo slovy. Jakmile si stanovíme kontext sekvence, m žeme tuto 

sekvenci vybudovat za pomoci obsahu a specifických detail , které k vytvo ení 

sekvence pot ebujeme. Kostra scéná e určuje pevné místo obraz m. Ty jsme schopni 

doslova „navléci“ nebo „zav sit“ jeden za druhý tak, aby z nich byly vytvo eny bloky 

dramatického d je. Field tento princip p irovnává ke kostkám domina, kdy je postavíme 

za sebe a jednu kostku shodíme, postupn  padají i všechny ostatní. Podobn  je to i se 

sekvencí, kterou si m žeme p edstavit jako adu obraz  propojených jednou 

myšlenkou.30
 

P ed začátkem psaní scéná e musí mít autor rozmyšlené čty i body: úvod, bod  

na obratu na konci prvního d jství, bod na obratu na konci druhého d jství a konec. 

                                                 
26 

FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scéná : základy scenáristiky. Praha: Rybka, 2007. ISBN 978-80-87067-

65-9, s. 16. 
27

 FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scéná : základy scenáristiky. Praha: Rybka, 2007. ISBN 978-80-87067-

65-9, s. 26. 
28

 Ibid., s. 27. 
29

 ŠTROBLOVÁ, So a. Film a televize jako audiovizuální zprost edkování světa: filmová a televizní 
dramaturgie a programová skladba. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, Ň00ř, s. 1ň0.   
30

 FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scéná : základy scenáristiky. V Praze: Rybka, 2007. ISBN 978-80-

87067-65-9, s. 108. 
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Množství sekvencí ve scéná i není podmín no žádnému pravidlu. ůutor jich m že mít, 

kolik chce.
31

   

P i psaní je nejt žší poznat, kam p esn  chceme sm ovat. Musíme mít jasný cíl, 

což je nejčast ji bod obratu. Ten posouvá d j kup edu. Ješt  p ed začátkem psaní 

musíme také v d t, jaký bude záv r ve vztahu k hlavní postav . Field toto p irovnává 

k va ení, kdy za pomoci kucha ského receptu usilujeme o finální výsledek v podob  

pokrmu. Než vstoupíme do kuchyn , máme jasno, co chceme uva it a podle receptu 

víme i zp sob p ípravy krok po kroku.32
  

Novotný radí p ed samotným psaním scéná e vytvo it si synopsi, což je, jak už 

bylo ečeno, krátký filmový p epis díla. Ten vystihuje hlavní dramatické zápletky  

a jejich motivaci a charakterizuje hlavní dramatické postavy p íb hu.33
 

K začátku scéná e lze p istoupit n kolika zp soby. Field navrhuje následující 

ešení: „Můžeme diváky „uchvátit“ vizuálně atraktivní akční sekvencí jako Hvězdné 

války. Nebo můžeme zajímavým způsobem p edstavit vaši postavu, jako to dělá Robert 

Towne ve filmu Šampon,“34
 kde je hned v první scén  divák seznámen s milostným 

trojúhelníkem. Jako skutečného mistra úvod  uvádí Shakespeara: „Začíná buď akční 

scénou, jako je duch procházející se po hradbách v Hamletovi či čarodějnice 

v Macbethovi, nebo použije scénu, která vypovídá něco o dramatické postavě: hrbáč 

Richard III. lamentuje nad „zimou našich rozbrojů“. Lear zase věděl, jak moc ho mají 

jeho dcery rády v p epočtu na dolary a centy. P ed začátkem Romea a Julie se objevuje 

sbor, který si žádá ticho a nabízí shrnutí p íběhu dvou „milenců pronásledovaných 

osudem“.“35
 Vhodný úvod se volí podle druhu p íb hu, který vyprávíme. Divák musí 

být vtažen do d je v prvních deseti minutách. ůkční sekvence by však nem la 

p esahovat osm stránek.36
 

Novotný rozlišuje t i zp soby psaní, kterými se m žeme p i tvorb  scéná e 

vydat. První ešením je „p es charakter“. Zde m žeme diváka zavést do prost edí,  

                                                 
31

 FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scéná : základy scenáristiky. V Praze: Rybka, 2007. ISBN 978-80-

87067-65-9, s. 110. 
32

 Ibid, s. 76. 
33

 NOVOTNÝ, David Jan. Budování p íběhu, aneb, Demiurgie versus dramaturgie. Praha: Karolinum, 

2007. ISBN 978-80-246-1306-2, s. 43. 
34

 FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scéná : základy scenáristiky. V Praze: Rybka, 2007. ISBN 978-80-

87067-65-9, s. 79. 
35

 Ibid., s. 79. 
36

 Ibid., s. 80. 
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ze kterého hlavní postava pochází a které má sv j specifický charakter. Následn  

hledáme možný zdroj kolize a snažíme se zvolený charakter do kolize dostat. Druhou 

volbou je cesta „p es kolizi“. Když nalezneme kolizi, musíme následn  hledat charakter 

a uvažovat, který bude nejvhodn jší pro sehrání nejzajímav jší a nejdramatičt jší role. 

T etí možnost je „p es situaci“, kdy ješt  není známá kolize ani charakter.37
  

D ležitým prvkem ve scéná i je dialog. Ve filmovém scéná i však platí,  

že m žeme dialogy omezit na minimum. To, co divák ve filmu vidí, nemusí být zárove  

komentováno slovy. Novotný rozlišuje hned n kolik druh  dialog : 

 Informativní dialog – nezbytný k pochopení d je a dalších souvislostí 

 Osv tlující dialog – odhalující minulost 

 Charakterizující dialog – odhaluje charakter postav 

 Stylizovaný dialog – charakterizuje promluvu každé z postav, nap . 

nejr zn jším ná ečím či slangem 

 Historický dialog – historicky zabarvený dialog 

 Dramatický dialog – odhaluje podstatu problému a jádro sporu 

 Paralelní dialog – dialog vedený ve stylu nedorozum ní 

 Milostný dialog – dialog vedený na základ  cit  

 Spiklenecký dialog – rozhovor o tématu, do kterého není divák zasv cen 

 Telefonní dialog – rozhovor, který se m ní v monolog, nebo  druhá 

strana není slyšet atd.38
 

Celý scéná  a následn  p íb h dotvá ejí postavy vedlejší. Ty mají funkci 

pomocník  a partner  hlavní postavy. Bývají také často impulsem ke zvratu d je nebo 

p isp jí k jeho završení. 39
 

                                                 
37

 NOVOTNÝ, David Jan. Budování p íběhu, aneb, Demiurgie versus dramaturgie. Praha: Karolinum, 

2007. ISBN 978-80-246-1306-2, s. 47. 
38

 Ibid., s. 91. 
39

 NOVOTNÝ, David Jan. Budování p íběhu, aneb, Demiurgie versus dramaturgie. Praha: Karolinum, 

2007. ISBN 978-80-246-1306-2, s. 106. 



  

 

13 

  

1.4 Film a skutečnost 
Inspiraci k napsání scéná e a k následnému natočení filmu auto i snímk  

nacházejí také v životních osudech reálných lidí. Jedním z druh  t chto film  jsou filmy 

historické. Jedná se o snímky inspirované reálnou událostí vycházející z historických 

pramen . Filmy mohou pojednávat jak o vzdálen jší historii, nap . snímek popisující 

čarod jnické procesy v okolí Šumperka z let 167Ř–1695 Kladivo na čarodějnice (1969, 

Otakar Vávraě či Trója ĚŇ004, Wolfgang Peterseně, film inspirovaný trójskou válkou 

popsanou v Homérov  eposu Iliada, tak snímky vycházející z událostí bližší historie. 

Zde m žu jmenovat, nap . Anthropoid ĚŇ016, Sean Ellisě, který vznikl na motivy 

atentátu na íšského protektora Reinharda Heydricha, a snímek inspirovaný kmenovou 

válkou mezi Huty a Tutsii Hotel Rwanda ĚŇ004, Terry Georgeě. Snímky vycházejí 

z dobových záznam , z výpov dí pam tník  nebo pouze z dochovaných fragment , 

jako t eba u zmi ovaného filmu Trója.  

ůutory m že inspirovat také osud konkrétního člov ka. To se týká p edevším 

film  biografických, nap . Teorie všeho ĚŇ014, James Marshě, snímek o britském 

fyzikovi Stephenu Hawkingovi, nebo Dánská dívka ĚŇ016, Tom Hooperě, o dánském 

malí i Einaru Wegenerovi. ůni jeden z film  se však do hloubky nezabývá prací obou 

popisovaných. ůuto i snímk  se soust edili p evážn  na soukromé vztahy a city, tedy 

psychickou stránku postav. O profesní karié e vypovídá snímek Steve Jobs (2016, 

Danny Boyleě, který popisuje kariérní dráhu výkonného editele a p edsedy 

p edstavenstva firmy ůpple. ůuto i často hledají inspiraci u obyčejných lidí  

se zajímavým životním osudem. To je t eba p íb h Christine Collinsové, která pátrá  

po svém uneseném synovi Walterovi. Jejich osud inspiroval filma e ve snímku Výměna 

ĚŇ00Ř, Clint Eastwoodě. U biografických snímk  je velmi zajímavé pozorovat, jestli se 

natáčí o již zesnulých, nebo o dosud žijících osobách. Do druhé kategorie spadá i film 

Kajínek. N které filmy jsou až dokumentárního rázu, jiné se skutečností pouze 

inspirovaly. 

1.5 Světové a české filmy inspirované kriminálními kauzami 
Z výčtu v p edchozí podkapitole lze odvodit, že auto i film  hledají inspiraci 

nap íč historií i osudy lidí. Jejich pozornosti tedy neunikají ani kriminální kauzy. 
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1.5.1 Sv tové filmy 

Filma e inspirují i kriminální kauzy z minulých století. Za všechny lze jmenovat 

nikdy nedopadeného sériového vraha Jacka Rozparovače. Ten vraždil kolem roku 1888 

v p evážn  chudé čtvrti Whitechapel a v dalších p ilehlých částech Londýna.  

Jeho ob tmi se staly p edevším ženy, které si vyd lávaly prostitucí.40
 P íb h inspiroval 

mnoho spisovatel , nap . ůrthura Conana Doylea, který proslul psaním p íb h   

o Sherlocku Holmesovi. Pozd ji se p íb h dočkal filmového zpracování, nap . Jack 

Rozparovač Ě1řŘŘ, David Wickesě, i vzniku muzikálu.  

Již z Ň0. století pochází p íb h o gangsterské dvojici Bonnie a Clyde (1967, 

ůrthur Penně. ůuto i snímku pojali jejich p íb h, který se zakládá na loupežných 

p epadeních, velmi origináln . Hlavní hrdinové byli ve skutečnosti brutální vrazi,  

kte í mají na sv domí smrt policist  i civilist . Ve filmu jsou však vykresleni jako 

milostná dvojce bojující proti společenskému ádu a americkému vládnímu systému  

za krize v USA ve 30. letech.  

Kauzu nedopadeného pachatele lze spat it, stejn  jako u kauzy Jacka 

Rozparovače, ve filmu Zodiac ĚŇ007, David Fincherě. Vrah p ezdívaný Zodiac Killer 

ádil na konci šedesátých let Ň0. století v Kalifornii. Samotný vrah je známý p edevším 

svými dopisy policii, kde se chlubí až ň7 vraždami. Policie však p isuzuje na jeho konto 

sedm vražedných útok , z toho p t dokonaných vražd.41
  

Filmovým tv rc m se dokonce poda ilo p isp t k nevy ešeným vraždám. 

Konkrétn  to platí pro celovečerní dokumentární film Tenká modrá čára Ě1řŘŘ, režie 

Errol Morisě. Tv rci ve filmu zrekonstruovali celý p ípad vraždy policisty z roku 1976  

v Dallasu, díky čemuž vyšly najevo nové detaily. Ty zap íčinily znovuotev ení p ípadu, 

osvobození nevinného Randalla Dale ůdamse a dopadení skutečného pachatele Davida 

Harrise.
42

  

Nejen samotné p ípady, ale i út ky z v zení jsou tématem zajímavým  

pro filmová plátna. Jedním z nich je Útěk z Alcatrazu Ě1ř7ř, Don Siegelě, který je 

inspirovaný osudem v z  Franka Morrise a bratr  Clarence a Johna ůnglinových,  

                                                 
40

 DRBOHLAV, Andrej. Psychologie masových vrahů: p íběhy temné duše a nemocné společnosti. 
Praha: Grada, Ň015. Psyché ĚGradaě. ISBN ř7Ř-80-247-5599-1. s. 298. 
41

 Ibid., s. 304 
42

 Pů ÍZEK, Michal. Brutální sametové skutečnosti [online]. Nedělní svět, ň0. 1. Ň005, roč. Ň, č. 5, s. ň5 
[cit. 10. 5. Ň016]. Dostupné z www: <http://www.ceskatelevize.cz/specialy/sametovivrazi/tisk65.phpŤ   
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jimž se poda ilo uprchnout z nedobytné pevnosti uprost ed mo e. Dodnes se vedou 

sporné debaty, zda se jim út k poda il, nebo se utopili v mo i.43
  

1.5.2 České filmy 

 Samoz ejm  i české filmy hledají inspiraci ve skutečných kriminálních 

p ípadech. V tšina tuzemských filma  mapuje ve své tvorb  práv  české prost edí  

a nebrání se ani kauzám z p edcházejících století. To platí t eba pro snímek Zločin 

v Polné ĚŇ016, Viktor Polesnýě. Jedná se o krimináln  politicky lad ný dvojdílný 

televizní film, který odkazuje na Hilsneriádu. Tak jsou označovány procesy, které byly 

vedeny s židem Leopoldem Hilsnerem, a následné projevy antisemitismu na českém 

území v 1ř. století. Hilsner byl v roce 1899 obvin n na základ  nep ímých sv dectví 

z vraždy devatenáctileté k es anské dívky ůnežky Hr zové. Kv li blížícím  

se velikonočním svátk m, které vyšly stejn  jako končící židovský svátek Pesach,  

se mezi lidmi začalo tradovat, že se Hr zová stala ob tí rituální vraždy. Na obranu 

Hilsnera se jako jeden z mála postavil Tomáš Garrigue Masaryk, který označil rituální 

vraždu za pouhou pov ru a celkové pozadí procesu za antisemitské. Hilsner  

byl zprošt n trestu smrti a trest mu byl zm n n na doživotí.44
  

Ze 70. let minulého století pochází kauza, která je p edstavena ve filmu Já, Olga 

Hepnarová ĚŇ016, Tomáš Weinreb, Petr Kazdaě. Snímek vypovídá o masové 

vražedkyni Olze Hepnarové, která najela nákladním automobilem do davu lidí  

na tramvajovém ostr vku a usmrtila tak osm lidí. Hepnarová byla odsouzena k trestu 

smrti a jedná se o poslední ženu v české historii, která byla popravena.45
  

Taktéž v 70. letech minulého století byla unesena, znásiln na a zavražd na 

slovenská studentka medicíny Ľudmila Cervanová. P ípad je označován za jednu  

z nejdelších a nejrozporupln jších kauz ve slovenské justici. Do prost edí Prahy  

a současné doby p enesli kauzu tv rci filmu Bolero ĚŇ004, F. ů. Brabecě. Stejným 

                                                 
43

 Legendární út k z ůlcatrazu. Paranormal [online]. 2014 [cit. 2017-04-03]. Dostupné z: 
<http://paramag.eu/legendarni-utek-z-alcatrazu/> 
44

 HRONOVÁ, Zuzana. Hilsner nebyl sympatický pros áček. Film Zločin v Polné s námi manipuluje, 
íká historik. Aktuálně.cz [online]. 2016 [cit. 2017-04-0ň]. Dostupné z: 

<https://magazin.aktualne.cz/televize/hilsner-nebyl-sympaticky-prostacek-zlocin-v-polne-s-nami-

man/rFmistrs~e61b2dc6c8be11e5a8d7002590604f2e/?redirected=1489083632> 
45

 STRůŠÍKOVÁ, Lucie. Poslední popravená žena Olga Hepnarová odsoudila osm lidí k trestu smrti 
p ejetím. Česká televize [online]. 2008 [cit. 2017-04-0ň]. Dostupné z: 
<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1448798-posledni-popravena-zena-olga-hepnarova-odsoudila-

osm-lidi-k-trestu-smrti-prejetim> 
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nám t byl využit ve slovenském dokumentárním dramatu Kauza Cervanová (2013, 

Robert Kirchhoff). 

Další český snímek, který je inspirován skutečnými událostmi, je film Sametoví 

vrazi ĚŇ006, Ji í Svobodaě. Vypovídá o kauze orlických vrah : Karlu Kopáčovi, 

Ludvíku Černém, Vladimíru Kunovi, Petru Chodounskému a Kopáčov  sest e Iren  

Meierové. Tento gang začátkem ř0. let zavraždil p t lidí za účelem získání pen z. Vrazi 

t la ob tí ukrývali do sud , které házeli do p ehrady Orlík.
46

  

Na plátnech kin se objevil v lo ském roce film Taxi 121 ĚŇ016, Dan Pánekě, 

který se zabývá tzv. živou kauzou. To jsou p ípady, které v dob  natočení filmu ješt  

nejsou uzav ené, jelikož pachatelé jsou stále na svobod  nebo se je nepoda ilo vypátrat. 

Snímek je inspirován vraždami t ech pražských taxiká , za které je souzen David 

Virgulák a kterému hrozí doživotní v zení. Ten však vinu popírá.47  

Nikoliv vraždami, ale kriminálními činy je inspirován snímek P íběh kmotra 

ĚŇ01ň, Petr Nikolaevě, jehož scéná  vznikl podle knižní p edlohy Jaroslava Kmenty 

Kmotr Mrázek ĚŇ007ě. Ve filmu se objevuje p íb h podnikatele Františka Mrázka, který 

byl podez elý z objednávání vražd na zakázku. V roce Ň006 se stal sám ob tí nájemného 

vraha.
 48

 Obdobným tématem se zabývají filmy Gangster Ka (2015, Jan Pachl) a jeho 

volné pokračování Gangster Ka: Afričan ĚŇ016, Jan Pachlě. Oba díly vypovídají  

o podnikateli Radovanu Krejčí ovi, který byl stíhán za da ové podvody. P i zatýkání 

v roce Ň005 se mu poda ilo uniknout a odlet t na Seychely, pozd ji do JůR, kde byl 

odsouzen k ň5 let m v zení.49
 

Zmínit bych se také cht la o televizním seriálu Slavné historky zbojnické (1985, 

Hynek Bočaně. Cyklus se skládá z šesti díl , které popisují životy slavných 

kriminálník  z historického hlediska. V seriálu jsou p edstaveni: Václav Babinský, 

Šobri Jožka, Jan Ji í Grasel, Schinderhannes, Róža Šándor a Trestanec Salvador.
50

 

                                                 
46

 Sametoví vrazi. Česká televize [online]. 2005 [cit. 2017-04-0ň]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/specialy/sametovivrazi/pribeh.php> 
47

 T EČEK, Čen k. Za vraždu t í taxiká  padlo doživotí, stačily jen nep ímé d kazy. iDnes [online]. 

2016 [cit. 2017-04-0ň]. Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/virgulak-taxi-vrazdy-rozsudek-soud-dbg-

/krimi.aspx?c=A161220_081238_praha-zpravy_cen> 
48

 P íběh kmotra [online]. 2013 [cit. 2017-04-0ň]. Dostupné z: <http://www.pribeh-kmotra.cz/cz/o-

filmu.html> 
49

 Gangster Ka [online]. 2013 [cit. 2017-04-0ň]. Dostupné z: <http://www.gangsterka.com/o-filmu.html> 
50

 Slavné historky zbojnické. Československá filmová databáze [online]. 2017 [cit. 2017-04-03]. 

Dostupné z: <http://www.csfd.cz/film/162850-slavne-historky-zbojnicke/prehled/> 
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2 Kauza Ji ího Kajínka 
Ji í Kajínek je všeobecn  znám nap íč českou ve ejností. Jedná se o fenomén, 

který vzbuzuje v lidech diskutabilní zájem kv li nejasnostem v práci justice a policist  

z kraje ř0. let minulého století. I p es jeho kriminální činnost si vybudoval pozici 

nevinn  odsouzeného v zn .  

V následující kapitole nastíním životní osudy Ji í Kajínka a Štefana Jandy. Budu 

se také zabývat pr b hem vraždy a vyšet ováním. Zmapuji nejasnosti v p ípad  a shrnu 

Kajínkovy pokusy i poda ené út ky z v zení.  

2.1 Jiří Kajínek 

Kajínek se narodil 11. ledna 1ř61 a d tství prožil v Prachovicích poblíž 

Chrudimi. Svoje d tství Kajínek popisuje v autobiografické knize Život bez m íží velmi 

idylicky. Vyrostl v úplné rodin  po boku starší sestry Miluše, se kterou má dodnes 

dobrý vztah. „Miluše dneska íká, že by vlastně byla úplně spokojená, kdybych já nebyl 

ve vězení. Že je to jediné, co ji chybí k úplnému štěstí.“51
 

Na základní škole podle svých slov pat il k žák m, kte í nem li s prosp chem 

problém. Ve volném čase se v noval ad  sport . Jeho nejoblíben jší byl fotbal. Dostal 

nabídku hrát za Hradec Králové.52
 Po základní škole m l možnost jít studovat  

na gymnázium do Chrudimi. Rodina se ale p est hovala do nedaleké T emošnice,  

kde Kajínek nastoupil na učilišt  pro opravá e zem d lských stroj .53
 I zde je hodnocen 

pozitivn , o čem také vypovídá část uč ovského posudku: „Ve škole pat í mezi chytré  

a nadané učně, schopné logické úvahy. Nesoustavnou p ípravou do školy se však 

spokojuje s průměrným hodnocením a zůstává tak za svými možnostmi. Snaží se být 

st edem pozornosti, reaguje na dění ve t ídě a projevuje všechny svoje názory. Je však 

p itom slušný k výchovným pracovníkům. P es své občas svérázné chování dosáhl 

v dílně velmi dobrých výsledků.“54
 V té dob  p išly do Kajínkova života první 

komplikace. S blížící se plnoletostí začal podléhat hazardu a hraní karet a nevyhýbá  

se ani v tšímu gamblerství, jako je stovkový mariáš nebo sázení rulety. Sám nepopírá, 

že hrál vždy poctiv : „Párkrát jsem hrál s dvouhlavými kartami, protože jsem p išel  

                                                 
51
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do míst, kde to jinak nešlo. Ty se daly krásně označit a tím cinknout. 55
 (…) Když jste 

chtěli kvalitně označené karty, bylo vrcholným číslem jet do Kutné Hory do tiskárny  

a nechat si tam vytisknout karty podle svého zadání.“56
 Díky hraní karet se dostal 

k velkým pen z m, ale také do prost edí zločinc  a „vekslák “. Kolem t chto lidí  

se točily ješt  v tší peníze, a to Kajínka inspirovalo k vykrádání chat a byt . K tomu 

p ipojuje „vekslování“ a stále také hraje karty.57
  

Poprvé se do v zení dostal v roce 1řŘŇ na dvanáct m síc . Druhé odsouzení  

ho čekalo v roce 1řŘ5. Tentokrát dostal trest na sedm let, jelikož p i vloupání se do bytu 

napadl t i policisty, kte í ho p i krádeži načapali.58
 Trest si neodpykal celý. V lednu 

roku 1990 mohl být propušt n díky amnestii Václava Havla. Kv li chyb  v jeho 

rozsudku se na n j ale amnestie nevztahovala, a proto byl propušt n až v únoru díky 

prominutí zbytku trestu za dobré chování.59
 Ve stejném roce byl op t odsouzen  

na jedenáct let za loupežné p epadení policist  a krádež jejich vozidla. V lednu roku 

1řřň mu je na doporučení v ze ské komise za vzorné chování p erušen výkon trestu od 

Ň1. do Ňň. ledna. Kajínek využil svobody a do v zení se nevrátil. O čty i m síce pozd ji 

m l spáchat v Plzni vraždy, kv li kterým byl pozd ji odsouzen na doživotí.60
 

2.2 Štefan Janda  
Podnikatel Štefan Janda byl zavražd n ň0. kv tna 1řřň u plze ské v znice Bory. 

Společn  s ním byl usmrcen jeho bodyguard Julián Pokoš a druhý bodyguard Vojt ch 

Pokoš, bratr Juliána, byl t žce zran n. 

Janda se narodil Ň6. června 1ř66 v Plané u Mariánských Lázní. Do šesti let byl 

vychován babičkou a tetou. Pozd ji si ho vzala do péče matka se svým p ítelem. 

S pravým otcem se nestýkal. U matky vyr stal společn  s bratrem Romanem. M l ješt  

sestru Moniku, která byla umíst na v ústavu a zem ela v d tství. Na učilišti začal 

závodn  boxovat, díky čemuž mohl pracovat jako vyhazovač na diskotékách v Plzni  

a okolí. Kv li nefungujícímu boxerskému klubu v Plzni se začal v novat ješt  p ed 

revolucí kulturistice. V roce 1řŘ6 se oženil a narodila se mu první dcera. Po návratu 
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z vojny začal pracovat jako mechanik stavebních stroj . Současn  si i nadále 

p ivyd lával jako vyhazovač na diskotéce, která se pozd ji stala jeho hlavní obživou 

díky kontakt m na tehdejší plze skou STB, s níž Janda udržoval kontakt.61
  

Po revoluci začal společn  se svojí manželkou podnikat. Z ídili si v Plzni fitness 

centrum a pozd ji vybudoval velkoobchod se sportovní výživou a oblečením. Jeho 

cílem bylo vybudovat fitness centrum s restaurací, ubytováním a kompletním zázemím 

ve stylu wellness-centra. Kv li pot ebným pen z m se op t začal stýkat s kontakty 

z tehdejší plze ské STB a díky nim p išel i do styku s podnikatelem ůntonínem 

Vlasákem. S ním nejprve obchodoval s výrobky z masokombinátu a pozd ji se začaly 

rozvíjet i jeho obchodní aktivity v oblasti dražeb nemovitostí v rámci privatizace.62
 

Jedním z objekt  byl hostinec Na K ižovatce v Kozolupech, který Janda získal  

ve ve ejné dražb  v srpnu 1řř1 za necelé dva miliony. O m síc pozd ji je již vlastníkem 

Vlasákova společnost CůRůI. Janda tvrdil, že objekt prodal zám rn  pod cenou kv li 

výši dan  a další peníze m l dostat bez smlouvy načerno. Vlasák však dluhy neplatil,  

a proto ho Janda začal vydírat. Zde do hry vstupují také Jandovi bodyguardi, brat i 

Pokošové známí svou špatnou pov stí, což potvrzoval i jejich trestný rejst ík. V dubnu  

a kv tnu 1řřň tlak ze strany Jandy na Vlasáka ješt  zesílil.63
 Klíma s Kroupou uvád jí 

záznam z pozd jšího rozsudku: „Janda se Vlasákovi vysmíval, že má na policii známé. 

Po odchodu policistů vstoupili do kancelá e oba brat i Pokošové a po krátkém 

rozhovoru s nimi Janda upozornil Vlasáka, že jeho lidé drží jako rukojmí Vlasákovu 

ženu a mladšího syna, vyhrožoval, že jeho ženu znásilní, vykuchají a synovi prost elí 

b icho a kolena, pokud nenavalí peníze. Mezitím brat i Pokošové okatě manipulovali se 

st elnými zbraněmi.“64
 Zmi ovaným známým policistou je Jaroslav Kron ák, v té dob  

major plze ské policie, se kterým m l Janda skutečn  spolupracovat. Spekuluje se,  

že za Vlasákem naopak stál Ji í Kreurer, v té dob  šéf zásahové jednotky 

v Západočeském kraji.65
 Vlasák n kolikrát nahlásil, že ho Janda a brat i Pokošové 

vydírají. Policie s tím ale nic ned lala, a proto se obrátil na svého obchodního partnera 

                                                 
61

 HůVLOVÁ, Eva. Mého manžela nezast elil Kajínek. Praha: Fragment, Ň014. Fakta ze života. ISBN 
978-80-253-2319-9, s. 10. 
62

 Ibid., s. 24. 
63

 KLÍMů, Josef a Janek KROUPů. Pravda o Kajínkovi. itka: Daranus, Ň010. ISBN ř7Ř-80-87423-00-

4, s. 80. 
64

 Ibid., s. 82. 
65

 Ibid., s. 93. 



  

 

20 

  

Alexandra Hegedüse, který mu m l pomoci sehnat n koho na zastrašení vyd rač .66
 

„Hegedüs ve své výpovědi uvedl, že se skutečně se svým známým sešel a ekl mu,  

že pot ebuje nějaké lidi „zastrašit nebo profackovat“. Protože muž uvedl, že akce bude 

něco stát, p inesl mu od Vlasáka na další schůzku sto tisíc korun a telefonní kontakt  

na Vlasáka. Tím mužem měl být Ji í Kajínek. Vlasák ale tuto skutečnost popírá, íká,  

že si nikoho neobjednával. Alexander Hegedüs později svou výpověď odvolal s tím,  

že byla po ízena pod nátlakem policie. Nikdy se neprokázalo, zda se Ji í Kajínek  

s Antonínem Vlasákem někdy sešli nebo byli v kontaktu. Údajných sto tisíc,  

které Hegedüs od Vlasáka dostal, byla prý jen obyčejná půjčka.“67
 

V té dob  vstupuje do Jandova života člov k íkající si Lebeda, který o n m ví 

hodn  informací a snaží si s ním sjednat sch zku. Dv  sch zky nevyjdou. T etí sch zka 

je pro Jandu osudová, je zast elen.68
 Identitu Lebedy potvrdil p eživší Vojt ch Prokeš: 

„Byl to Lebeda, kdo st ílel. A Lebeda je Kajínek.“69
  

2.3 Připravované Jandovo zatčení 
Policie se ve skutečnosti sporem mezi Jandou a Vlasákem zabývala, ale 

s nedostatečnou rychlostí. Ze strany Ji ího Kreuzera, velitele policejní zásahovky, bylo 

na ŇŘ. kv tna 1993 naplánované Jandovo zatčení a Vlasák v n m m l dokonce figurovat 

jako „volavka“.70
 Kreuzer v knize Pravda o Kajínkovi popisuje plánovanou akci 

následovn : „Vlasák sjednal telefonicky schůzku s Jandou a jeho bodyguardy  

do své kancelá e nad restaurací Na Májovce na čtvrtou odpoledne. My jsme hodlali 

obsadit sousední místnost a nainstalovat k Vlasákovi do kancelá e nahrávací techniku. 

Jednak abychom měli celý zásah zdokumentovaný, jednak abychom mohli jednání mezi 

Vlasákem a Jandou odposlouchávat a věděli, kdy dojde k p edání peněz. Až pak,  

ve chvíli, kdy už budeme mít jednoznačný důkaz o dokonání činu, jsme se chystali 

zasáhnout.“71
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Dv  hodiny p ed plánovanou akcí nastal zlom. Plánované zatčení bylo ze strany 

Ladislava Kade ábka, vrchního komisa e M stského editelství policie v Plzni, 

odloženo na ň1. kv tna 1993. Jako d vod se uvádí p íliš usp chané plánovaní. Janda  

se Vlasákovi p es telefon vysmál, že o p ipravovaném zásahu v d l.72
 Pozd ji  

se zjistilo, že informace Jandovi vynesl major Jaroslav Kron ák.73
 

2.4 Vražda 

Vražda byla spáchána v ned li ň0. kv tna 1řřň kolem čtvrt na dev t večer  

u plze ské v znice Bory. Janda společn  s bratry Pokošovými p ijel na inkriminované 

místo, kde údajn  čekal Lebeda. Janda m l své spolujezdce uklid ovat, že je tam také 

schovaný jeho policista, tedy Jaroslav Kron ák. Posádka bílé Mazdy jela na sch zku 

neozbrojená, nebo  se dov d li, že je na n  p ipravován policejní zátah. ůutomobil ídil 

Janda. Vrah vpálil bočním okénkem do vozu n kolik st el, z nichž t i zasáhly Jandovu 

hlavu. Ten byl okamžit  usmrcen. Jako spolujezdec na p edním sedadle sed l starší 

z bratr  Pokošových, Julián. První st ely nebyly smrtelné. Usmrtila ho až poslední rána 

do hlavy. Vojt ch Pokoš sed l na zadním sedadle za spolujezdcem. Zasáhly ho celkem 

čty i projektily, ale žádná z ran nebyla smrtelná. Mladší z bratr  Pokošových p ežil. 

Vrah ho p itom zasáhl z bezprost ední blízkosti n kolika centimetr , když se snažil 

napadený utéci. Poslední pátá rána ho zasáhla do „prodloužených zad“ nikoliv do hlavy 

jako jeho staršího bratra a podnikatele Jandu.74
  

2.5 Vyšetřování 
Dv  hlavní sv dectví, která Kajínka usv dčila, pocházela od post eleného 

Vojt cha Pokoše a od Jaroslava určiho. S Kajínkem se znali z p edchozích pobyt   

ve v zení. urči m l podle oficiálního vyšet ování odvézt Kajínka do Plzn  na místo 

vraždy.75
 Pozd ji však svoji výpov  odvolal a pop el.76

 

Vyšet ování nebylo dle popisu z internetových stránek o Kajínkovi,  

které spravuje Ji í Charvát, úplné: „Na místě činu nebyla nikdy provedena rekonstrukce, 
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nebyla provedena rekognice, tedy rozpoznání pachatele svědkem mezi jinými osobami. 

Nikdy nebylo prokázáno, že by se st ílelo z některé z Kajínkových zbraní, vražedné 

zbraně se nikdy nenašly. Nebyly provedeny pachové zkoušky, zkouška DNA ani sejmuty 

otisky prstů.“77
 

Kajínek je zatčen Ř. února 1řř4 v Praze ve chvíli, kdy do automobilu nakládá 

zbran . Jak uvádí Prošková, ve spisech se od té doby objevuje velmi monotónní zápis: 

„Obžalovaný od samého začátku vyšet ování tvrdí, že nikoho nezabil, protože v té době 

v Plzni ani nebyl.“78
 Kajínek se nikdy nep iznal. Ňň. června roku 1řřŘ Krajským 

soudem v Plzni odsouzen k doživotnímu trestu odn tí svobody pro trestný čin vraždy  

a dalších mén  závažných čin . 

2.5.1 Policisté ve vyšet ování 
Co stojí určit  za zmínku, je fakt, že i sp ízn ní policisté se účastnili vyšet ování 

vražd. V jednom týmu ve vyšet ování stojí vedle sebe jak Ji í Kreuzer, pozd ji obvin ný 

ze spolupráce s Vlasákem, tak Jaroslav Kron ák, kamarád Jandových.79
 „Jaroslav K. 

na mě neustále vyvíjel nátlak a nekompromisně trval na své p ítomnosti u všech mých 

výslechů,“ popisuje zp sob vyšet ování Eva Jandová, vdova po Štefanovi Jandovi.80
 

Pozd ji byli oba „sp átelení“ policisté postaveni mimo p ípad a b hem dalších 

dn  dokonce i mimo službu. Novým šéfem vyšet ování se stal Zden k M., který však 

dostal do rukou neúplné spisy z vyšet ování.81
 

2.6 Nejasnosti v případu 

Celá kauza vyvolává zájem ve ejnosti p edevším kv li ad  nejasností v p ípad . 

Diskuse se vede nad n kolika argumenty, nad kterými je možné se pozastavit.  

Já zmíním z mého pohledu ty nejzásadn jší.  
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2.6.1 Volba zbran  

Kajínek m l zálibu ve shromaž ování zbraní. Vlastnil i samopal UZI 

s tlumičem. Vraždy v Plzni byly vykonány ze dvou pistolí ráže 7,65 mm, což jsou menší 

pistole, kterých se vrah mohl snadn ji zbavit. To je i argument soudu, který Kajínka 

odsoudil.
82

 

2.6.2 St elba 

Z oficiálního vyšet ování vyplývá, že na míst  vraždy byl jeden st elec, Kajínek, 

který st ílel ob ma rukama. Podle pr st el  na Jandov  automobilu i na t lech ob tí  

by to muselo být fyzicky náročné a vypadá to spíše, že na míst  byli st elci dva. N kte í 

sv dci popsali st elce jako dv  odlišné osoby Ěvíce v kapitole 2.6.4). V protokolu stojí, 

že se jednalo o velmi zkušeného st elce. Navíc čty i sv dci potvrdili, že na míst  činu 

zahlédli pouze jednoho st elce.83
 Podle obhájc  je také sporná smrtelná rána pro Juliána 

Pokoše, ke které se vyjád il bývalý Kajínk v advokát JUDr. Jaroslav Bárta: „Julián 

Pokoš sedící na sedadle spolujezdce dostal smrtelný zásah do hlavy zprava zezadu,  

i když podle svědků st elec celou dobu stál p ed autem. Ať už zleva – to, když st ílel  

na Jandu a na Juliána Pokoše -, nebo zprava, když obešel vůz a snažil se zasáhnout 

Vojtěcha Pokoše, který mezitím otev el pravá zadní dví ka a pokoušel se uniknout. 

P itom boční okénko u spolujezdce nebylo ani prost elené, ani otev ené. Kudy by st ela 

do Juliánovy hlavy z pravé strany prošla?“84
 Vysv tlení není ani v oficiálním rozsudku. 

P eživší Vojt ch Pokoš pozd ji situaci vysv tlil tak, že se jeho bratr snažil po prvních 

výst elech uniknout z auta a otočil se doprava dozadu a v tu chvíli vrah vyst elil.85
   

2.6.3 Vojt ch Pokoš 

Nejasná je také st elba na mladšího z bratr . Jak už bylo uvedeno,  

podle protokolu m l Kajínek pálit ob ma rukama naráz, takže by se m lo jednat  

o skv lého st elce. Vojt cha Pokoše trefil do pravého p edloktí, pravého stehna, levé 

hýžd  a do zad. Poslední rána byla mí ena z n kolika centimetr . St elec ale nezasáhl 

                                                 
82

 KLÍMů, Josef a Janek KROUPů. Pravda o Kajínkovi. itka: Daranus, Ň010. ISBN ř7Ř-80-87423-00-

4, s. 113. 
83

 HůNSLÍK, Hanuš a Radek KEDRO . Kajínek stále doufá, jeho nad je je však mizivá. MF DNES. 4. 

5. Ň00Ň, roč. 1ň. č. 104, s. 4. 
84

 KLÍMů, Josef a Janek KROUPů. Pravda o Kajínkovi. itka: Daranus, Ň010. ISBN ř7Ř-80-87423-00-

4, s. 114. 
85

 Ibid., 115. 



  

 

24 

  

ob  smrtelnou ranou do hlavy. Záhada je v tom, proč by si nájemný vrah nechával 

nepohodlného sv dka.86
 

Samotný Pokoš tvrdí, že na n j Kajínek st ílel ze vzdálenosti p ibližn  dvou 

metr  a argumentuje tím, že se st elec naklonil.87
 To stále neodpovídá teorii expert , 

kte í zjistili, že inkriminovaná rána byla vyst elena ze vzdálenosti kratší, než je hlave  

zbran , tedy nanejvýš z dvaceti centimetr .88
  

2.6.4 Sv dci 
Korunním sv dkem se stal Vojt ch Pokoš, který byl p edtím už šestkrát trestn  

stíhán a ve v znici na Borech byl ve stejnou dobu jako Kajínek. Dalším, kdo sv dčil 

proti Kajínkovi, byl Hegedüs, který m l najmout pro Vlasáka Kajínka na zastrašení 

bratr  Pokošových a Jandy. ůle i ten má za sebou trestnou minulost. T etím klíčovým 

sv dkem byl urči, jenž m l vézt Kajínka na místo činu.89
 Ten, jak už bylo uvedeno, 

pozd ji svoji výpov  pop el: „Ne, já v Plzni nebyl. Policie si vynutila výpověď,  

dá se íct, tímto směrem, protože se mi snažili dát v této kauze spolupachatelství…  

Jako že jsem spolupachatel Kajínka. Tudíž jsem to po několika dnech naléhání,  

to znamená po t ech dnech na policii, dá se íct… odkýval.“90
 Také urči byl n kolikrát 

trestn  stíhán a n jaký čas strávil ve v zení. Takže proti Kajínkovi sv dčily t i osoby 

s kriminální minulostí, což se jeho obhajoba snažila využít jako argument.91
 

Další sv dkové se dostali k místu činu náhodn . Jsou jimi dva muži, jež p ijeli 

od hlavní silnice, a dv  ženy p icházející z opačného sm ru od jezdeckého klubu. 

Objevili se i dva další muži, kte í zpozorovali b žícího muže od místa činu k parkovišti, 

a jeden z nich zahlédl muže, který nastupoval do šedého favoritu s pardubickou 

poznávací značkou. U soudu ale nemají tyto sv dectví velkou váhu, nebo  sv dci 

popisovali vraha velmi rozdíln . Výpov di se rozcházely dokonce ve velmi výrazném 

detailu, jakým byla barva oblečení a ani jeden z popis  neodpovídal podob  Kajínka. 

Zajímavé sv dectví poskytl muž, který vid l vraha nastupovat do šedého favoritu. 
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Popsal, že st elec nasedal na zadní sedadlo, a že vp edu již sed ly dv  osoby. urči  

ale u soudu uvedl, že Kajínka p ivezl do Plzn  i odvezl do Prahy sám.92
 K popisu vraha 

se vyjad uje i Jandová ve své knize: „O Ji ím Kajínkovi jsem slyšela až z novin  

a od policistů, když mi ukázali první identikit, který sami sestavili. P esto,  

že ho p edělávali dokonce několikrát, nikdy na žádném z portrétů nebyl Ji ímu 

Kajínkovi podobný.“93
 

2.6.5 Chyb jící důkaz 

Dalším zajímavým bodem v celé kauze je chyb jící d kaz. Jedná se o Jand v 

diktafon, který si bral na všechny své sch zky a dle sv dk , mezi nimiž je i léka ka, 

která na místo činu dorazila se záchrannou službou, ležel u prost ílené Mazdy. I podle 

Vojt cha Pokoše Janda v den vraždy diktafon u sebe m l. Součástí vyšet ovacího spisu 

byl i p epis z magnetofonové kazety. Spis byl označen jako p ísn  tajný, ale pozd ji  

se z policejního prezidia ztratil i s p episem kazety.94
  

2.7 Kajínkovy útěky a pokusy o útěk z věznic 

Ješt  v dob  odsouzení se jedná pouze o dalšího v zn , u kterého je diskutabilní 

spravedlivost procesu. Pozornost ve ejnosti si získal až dv ma út ky z v zení  

ve Valdicích a z Mírova. O t chto dvou v znicích se do této doby tradovalo, že se z nich 

utéci nedá. Kajínek má také na účtu n kolik nepovedených út k . Zde stojí  

za pozornost, že si vždy na svoji stranu dokázal získat n jakého spojence.95
  

První út k se uskutečnil ješt  p ed vraždami v Plzni. Kv li n mu se mohl 

k vraždám dostat. Stalo se tak 1Ř. ledna 1řřŇ, kdy mu za vzorné chování v ze ská 

komise ud lila dva dny na svobod . Kajínek opouští brány p íbramské v znice Ň1. ledna 

1992. Do v zení se už zpátky nevrátil.96
 

V dubnu roku 1řř4 je již ve vazební v znici v Plzni na Borech, kde je stíhán  

za vraždu Jandy a Pokoše. Sem se datuje Kajínk v pokus o út k. Jeden ze strážných 
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v ze ské služby je odhalen, že za úplatu vynáší z v znice dopisy a mezi jeho 

„zákazníky“ je i Kajínek. V ze ská služba v té dob  našla v jeho cele balíček,  

který obsahoval kuchy ský n ž s dvanácticentimetrovou čepelí. Za vším m li  

stát Kajínkovi p átelé, kte í uplatili Janu Škardovou, zam stnankyni prodejny 

s potravinami ve v ze ském areálu. Kajínek je po této afé e p evezen do vazební 

v znice v Českých Bud jovicích. V červenci téhož roku odsud na jeden den utíká,  

po čemž následuje další jeho st hování, tentokrát do Valdic. O dva roky pozd ji 11. zá í 

1řř6 se pokouší i o út k z Valdic.
97

 Út k je ale neúsp šný. Kajínka v noci v areálu 

v znice chytí dva kou ící policisté. Traduje se ale, že jeho út k zma ili policisté,  

kte í st íleli na p emnožené holuby.98
 editel valdické v znice Karel Kocourek  

se vyjád í k út ku takto: „Kajínek se vzdal dobrovolně, nekladl odpor a hlavním 

motivem jeho útěku bylo prý to, že chtěl poukázat na nesrovnalosti p i procesu ohledně 

plzeňských vražd, jehož hlavní líčení mělo začít zhruba o měsíc později.“99
 

Jedno z nejv tších dramat se stalo v b eznu 1řř7, u kterého se spekuluje,  

jestli také není pokusem o út k. Kajínek v té dob  p ebýval ve v znici Bory, odkud ho 

p eváželi ke Krajskému soudu v Plzni, kde byl ešen celý p ípad. Jeho p evoz  

je p irovnán „k divadlu pro celé m sto“: pancé ový v z doprovázen houkajícími 

policejními vozy. Pr jezd této eskorty se stal tragédií. Na sv telné k ižovatce se jeden 

z policejních voz  st etl s civilním BMW. Policejní automobil po srážce smetl čekající 

lidi na tramvajové zastávce. Jedna žena st et nep ežila p ímo na míst , druhá žena 

zem ela na následky zran ní v nemocnici. Další lidé jsou zran ni. Objevují se názory,  

že se jedná o další Kajínk v pokus o út k. Vyšet ování ale zjistí, že vozidlo BMW 

vjížd lo do k ižovatky na zelenou a idič mohl sirény policejních vozidel p eslechnout. 

Kajínek je poté vždy p evážen postranními ulicemi bez sirén.100
 

2.7.1 Út k z Mírova 

Ješt  p ed rozhodnutím Vrchního soudu byl Kajínek umíst n na Mírov,  

do v znice odkud údajn  nikdy nikdo neutekl.
101

 Kajínek ale tuto domn nku vyvrátil, 
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nebo  Ňř. íjna Ň000 v 1Ř:Ň0 strážný na v ži zpozoroval vyhozené lano z okna cely. 

Podle pozd jší rekonstrukce ud lal strážný v první chvíli chybu. Správn  m l okamžit  

se zbraní začít pátrat po uprchlíkovi, ale strážný nejprve podal hlášení. V té chvíli už byl 

Kajínek u zábradlí hradební zdi. Strážný se ale už zachoval p edpisov . Nejprve 

prchajícího v zn  vyzval, aby se vzdal, poté vyst elil pro výstrahu a až poté se snažil 

prchajícího zasáhnout. V té chvíli m l Kajínek spušt né druhé lano dol  z hradeb. 

Poslední výst el padl, když mizel v nedalekém lese.102
 Samotný Kajínek st et  

se strážným popsal takto: „Strážný si mě všimnul, až když jsem sjížděl dolů. Byl to mladý 

kluk, ztratil nervy. Já sám bych si počkal a st ílel v klidu. On se ale rozeběhl po ochozu 

a st ílel za běhu, takže mě netrefil. Já mezitím dojel na ochoz, schoval se za zídkou, 

prohodil jsem druhý lano na opačnou stranu a už jsem jel dolů. Bylo ale krátký, 

poslední t i metry nebo čty i metry jsem musel doskočit. P i tom jsem si zvrtnul kotník  

a pohmoždil rameno.“103
  

Kajínkov  út ku p edchází návšt va spoluv zn  Martina Vlasáka Ějedná  

se pouze o shodu p íjmení s podnikatelem ůntonínem Vlasákemě. Vlasák je také 

dvojnásobný vrah odsouzený na doživotí za vraždu idiče taxíku a obsluhy čerpací 

stanice. Vraždil, když se pokoušel sehnat peníze jako gambler.104
 S Kajínkem m li 

oficiáln  hrát šachy. Strážní si p i p ebírání sm ny nep edali informaci o vzájemné 

návšt v  a namátková kontrola byla provád na pouze zb žn . Z toho d vodu m li oba 

v zni dostatek času na p epilování m íže. Jako kotvu využili kus pelesti postele, kterou 

uvázali na lano. Poté stačilo pouze vylomit m íže a cesta k út ku byla p ichystaná. 

Vlasák m l p vodn  s Kajínkem utéct také, ale pravd podobn  dostal strach.105
 Ale ani 

únikový manévr v cele nebyl bez problém , jak popisuje Prošková podle Kajínkovy 

výpov di pro časopis Reflex: „Vylomili jsme m íže, já pak vyhodil z okna lano,  

na jehož konci byl vlasec s tužkovou baterkou, který se měl omotat kolem ochozu. Jenže 

lano bylo krátký. Tak jsme ho vtáhli zpátky a začali jsme doplejtat. Nikdo si ničeho 

nevšiml, protože byl státní svátek. A změna času. A odpoledne návštěvy. Vybral jsem si 

                                                 
102

 PROŠKOVÁ, Denisa. Od Babinského po Kajínka: 13 velkých kriminálních p ípadů. Praha: Knižní 
klub, 2013. ISBN 978-80-242-4089-3, s. 244. 
103

 KLÍMů, Josef a Janek KROUPů. Pravda o Kajínkovi. itka: Daranus, 2010. ISBN 978-80-87423-00-

4, s. 36. 
104

 Ibid., s. 36. 
105

 PROŠKOVÁ, Denisa. Od Babinského po Kajínka: 13 velkých kriminálních p ípadů. Praha: Knižní 
klub, 2013. ISBN 978-80-242-4089-3, s. 244. 



  

 

28 

  

schválně tenhle den, kdy časově všechno neklape. Dopletli jsme lano, vyhodili ho znova 

a tentokrát se chytlo.“106
 

Podle vyšet ovatel  není jasné, kdo pomohl Kajínkovi s út kem. To nelze 

snadno vypátrat, protože Kajínek nikdy po svém dopadení nevypovídal. Je však ada 

v cí, které si musel Kajínek či jeho spolupachatelé p ed út kem zajistit. V první ad  

musel n kdo zajistit, aby byl Kajínek p est hován do cely proti strážné v ži. Také  

mu musel n kdo dopravit stovky silikonových vláken, ze kterých spletl lano. Nejasné  

je také, kdo mu do cely dopravil nástroj, kterým p epiloval m íže.107
 Dodnes  

se spekuluje, jak se Kajínek dostal z podhradeb, ale je jasné, že ho musel n kdo odvézt 

autem.
108

 

2.7.2 Dopadení 
B hem út ku se Kajínek skrýval u Marie Černé, manželky Ludvíka Černého, 

který byl v té dob  Kajínk v spoluv ze , jenž si odpykával trest za tzv. orlické vraždy. 

Dopaden byl Ř. prosince práv  v byt  Černé.109
 Kajínek byl na út ku 40 dn . ůle to,  

co v té dob  d lal, nebylo vyšet eno.
110

 I samotný pobyt na svobod  nebyl podle 

Kajínkových prvotních plán : „Původně jsem k paní Černé vůbec nechtěl jít. Nejsem 

padlý na hlavu. Ale selhala – jak bych to ekl, abych nikomu neublížil? – prostě selhala 

organizace… Měl jsem mít p ipravené neutrální bydlení, kde by mě nikdo nehledal.  

Ale lidi, kterým jsem poslal peníze, je prostě zpronevě ili. Vůbec si prý nemysleli,  

že se mi to poda í.“ 111
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3 Mediální obraz kauzy Kajínek  
Vše se ze začátku jevilo jako b žná vražda – zast elený plze ský gauner a jeho 

bodyguard. D ležité bylo najít vraha a náležit  ho potrestat. I takto kauza ze začátku 

vypadala dle novinových stránek. Vrah byl v roce 1řř4 dopaden a to, že o sob  íká,  

že je nevinný, pouze nabíralo na zajímavosti p ípadu. „Ještě odpoledne 2Ř. íjna nebyl 

totiž pro většinu Čechů Ji í Kajínek ničím víc než jedním z vrahů, kte í si odpykali 

doživotí v mírovské pevnosti.“112
 Do pov domí a na titulní strany novin se dostal  

až svým út kem z mírovské v znice v roce 2000. Z nájemného vraha se p es noc stal 

nejhledan jší člov k na českém území a pro mnoho českých obyvatel celebrita.  

3.1 Účinky médií 
V této kapitole se nejd íve stručn  zmíním o účincích médií, abych p ipomn la, 

jak média mohou p sobit na své publikum – čtená e a diváky. 

Vliv médií na publikum a následné účinky médií se začaly zkoumat začátkem 

minulého století. Na p íčin  byla 1. sv tová válka a ve vztahu k ní první pokusy  

o propagandu skrze média, a to p edevším díky sílícímu vlivu rozhlasu, který zažívá 

sv j nejv tší rozmach v meziválečném období.113
 

Denis McQuil rozd luje mediální účinky do čty  kategorií: 

 Fáze 1: všemocná média 

Datuje se p ibližn  od 1ř00 do 1řň0, což je období, kdy se médiím 

p ikládá moc pro utvá ení p esv dčení, zm nu životních návyk   

a aktivního ovliv ování chování. Za vším stojí ti, co mají média a obsah 

pod kontrolou. Objevují se pokusy využívat média pro diktátorské 

režimy a následnou válečnou propagandu. Názory nejsou podloženy 

v deckým zkoumáním, ale jsou založeny na velké popularit  tisku,  

i v té dob  nových médií, jako jsou film a rozhlas. 

 Fáze Ň: teorie mocných médií vystavena zkoušce  
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Fáze je datována do let 1řň0-1ř60 a je založena p edevším na studii 

vlivu film  na d ti a mládež. Po objevu televize se v 50. letech zam ily 

výzkumy také na ni. Výzkum  byla velká škála a v pr b hu času se často 

m nily. Badatelé se zam ovali jak na sociální, tak psychologické 

charakteristiky. Médiím se začala p isuzovat menší váha účink ,  

ale nez stala zcela bez nich. 

 Fáze ň: znovuobjevení mocných médií 

Hned v 60. letech byly výzkumy obnoveny kv li p edchozím váhavým 

výsledk m. Jednou z p íčin byla velká obliba televize, a proto se začaly 

hledat nové potencionální účinky. Výzkumy se začaly zajímat i o zp sob 

zpracování a o formu obsahu ze strany médií p edtím, než je p edložen 

publiku.  

 Fáze 4: „dohodnutý“ vliv médií 

V 70. letech se pozornost obrací k mediálním text m a k mediálním 

organizacím, a to vede k novému pohledu na mediální účinky. Nové 

teorie zastávají názor, že účinek médií spočívá v konturování význam   

a následnému p edkládání publiku. Význam sd lení je formulován 

samotným p íjemcem.114
 

Na účinky médií nahlíží také McNair. Texty medií jsou d ležité, nebo  jsou 

jedním ze zdroj  toho, co je nového ve sv t . Žurnalistika je díky tomu schopna 

vytvá et naše společensko-politické chápání.115
 „Naše znepokojení nad světem nesouvisí 

ani tak s tím, co se děje, jako s tím, co nám o tom íkají noviná i.“116
 

V souvislosti s účinky médií bych také m la zmínit pojem „agenda setting“,  

tedy vytvá ení pov domí a vyvolávání ve ejného zájmu. Ten byl poprvé zkoumán 

v roce 1972 McCombsem a Shawem v návaznosti na prezidentských amerických 

volbách v roce 1968.
117

 McCombs a Shaw uchopili agend-setting i v decky a zjistili,  
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že hlavními prvky jsou: „1, kvantita zpráv (hlavním znakem toho, co je důležité, je to, 

jak často se o záležitosti informuje; 2, redakční členění anebo prezentace, specifická  

pro dané médium (prominence, s jakou je p íspěvek ve zprávách zobrazen), jako jsou 

nap íklad titulky, obrazové materiály, způsob lámání, nebo – v televizi – zpomalené 

záběry, grafika, titulky apod.; 3, míra konfliktu p edstavovaná ve zpravodajské 

informaci (v takovém p ípadě se tato zpravodajská hodnota stává pro publikum hlavním 

vodítkem) a 4, působení v čase, které se nap íklad u noviny a televize liší.“118
 

S účinkem médií souvisí i výb r zpráv. „Události, o nichž sdělovací prost edky 

neinformují, mají jen nepatrný nebo vůbec žádný společenský význam.“119
 Do redakcí  

je p ijímáno velké množství zpráv a jen malé množství projde až na novinové stránky  

a televizní obrazovky. Teorii o výb ru zpráv p inesl psycholog Kurt Lewin,  

s jehož odkazem je v této souvislosti používán pojem „gatekeeper“. Je tak označována 

osoba, která má vliv na výb r zpráv. Pozd ji podrobn ji rozpracovala teorii nap íklad 

Pamela Shoemakerová.
120

 Jelikož účinky médií nejsou podstatou této diplomové práce, 

p edstavila jsem pouze stručný nástin jejich fungování.  

3.2 Metodologie 

3.2.1 Výzkumná otázka 

V následující části diplomové práce se pokusím zjistit „Jak vypadá mediální 

obraz p ípadu v českých novinách?“. P i tvorb  analýzy jsem se inspirovala u ůnety 

Rysové, která ji ve své diplomové práci Známé kriminální kauzy v českém filmu:  

od reality a novinových/televizních zpráv k filmovému zpracování, až po filmové 

recenze. Causa Sametoví vrazi provádí pomocí kombinace kvantitativního  

i kvalitativního typu výzkumu a za pomocí triangulace výzkumných metod,  

což je „kombinace většího počtu technik (triangulace). Obvykle jde o studium 

dokumentů, dotazníkového šet ení, rozhovorů nebo pozorování.“121
 Zam ovat se budu 

na psanou formu sd lení, kde budu zkoumat novinové články. Kv li zjednodušení jsem 

se rozhodla nerozlišovat článek a novinovou zprávu podle toho, jak jsou definovány  
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v Encyklopedii praktické žurnalistiky. V této knize je článek definován jako „jakýkoliv 

materiál v novinách kromě zprávy“122
 a novinová zpráva jako „informace o události 

nebo jevu, který se stal nebo nestal, stane nebo nestane, odpovídá na základní otázky 

kdo, co, kdy, kde, rozší ená zpráva na jak a proč. Zpráva zachovává věcnost, p esnost, 

úplnost, spolehlivost, včasnost a citovou neutrálnost.“123
 Já se zam ím p edevším na 

p esnost sd lení. P esnost zpráv se podle Schulze zkoumá porovnáním s realitou.
124

 

Nástin celé kauzy jsem shrnula do kapitoly Ň, ze které p i analýze budu vycházet. 

Popíši, jak zvolený deník o události referoval a zam ím se na to, jaké konkrétní výrazy 

v jednotlivých článcích noviná i používali Ěnap . pro pachatele, ob ti i kauzu celkov ě.  

V kvantitativní části budu brát ohled na počet článk  a fotografií,  

které jednotlivé deníky vydaly. Díky tomu zjistím, které periodikum se kauze v novalo 

nejvíce. D ležitým faktorem je i umíst ní článk  v novinách, nebo  to vypovídá  

o d ležitosti zprávy v den vydání čísla deníku.  

Jak upozornila Rysová ve své diplomové práci, v kvalitativní části je d ležité 

dávat pozor, abych nep evypráv la fakta vycházející z novinových článk , ale zam ila 

se na analýzu a následnou interpretaci podle stanovených kritérií.125
 

3.2.2 Výzkumný vzorek  
Výzkumný vzorek jsem vybrala podle hierarchie celé kauzy. P vodn  jsem m la 

v plánu v novat se také novinovým článk m po premié e filmu, ale, jak jsem uvedla 

v úvodu práce, s ohledem na to, že se v páté kapitole zabývám reflexí filmu, jsem toto 

období vynechala. V analýze budu postupovat podle časové osy. Nejprve pozornost 

zam ím na zpracování vražd podnikatele Jandy a jeho bodyguarda Pokoše. Událost 

spadá do p elomu kv tna a června roku 1řřň. Druhé časové období je z roku 1998,  

kdy byl v červnu Kajínek odsouzen k doživotnímu trestu. T etí období je t sn   

po Kajínkov  út ku z mírovské v znice, tedy konec íjna a listopad roku Ň000. 
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V analýze se také soust edím na dobu po dopadení uprchlého v zn . To vychází na 

prosinec téhož roku.  

Pro výzkum jsem zvolila t i deníky: Mladá fronta DNES, Právo a Blesk. 

Zám rn  jsem do analýzy zvolila jak seriózní, tak bulvární periodikum. Zam ila jsem 

na hlavní pražská vydání a nebrala v potaz p ílohové tiskoviny, jako jsou magazíny atd.   

3.3 Charakteristika vybraného tisku 

3.3.1 Mladá fronta Dnes 

Noviny jsou publikovány od roku 1. zá í 1řř0, kdy navázaly na p edrevoluční 

tisk Mladá fronta, které byly vydávány orgánem Úst edního výboru Socialistického 

svazu mládeže. Porevoluční podoba novin vznikla jako revolta kolektivu autor ,  

kte í založili společnost M a F a.s. Ta se v roce 1řř1 p idružila k francouzské firm  

Socpresse a společn  založili firmu MaFra a.s., která následn  v roce 1995 spadla  

pod n meckého vlastníka Rheinisch-Bergische Druckerei – und Verlagsgesellschaft 

mbH. (RBDV).
126

 Poslední zm na p išla v roce 2013, kdy společnost koupila firma 

Agrofert.
127

 V čele redakce stojí od července Ň014 Jaroslav Plesl. Redakci tvo í 

centrální pobočka v Praze, ke které je p idruženo 14 regionálních poboček. Noviny 

vycházejí šestkrát do týdne a každý den je jejich součástí p íloha. 

3.3.2 Právo 

Historie deníku Právo sahá až do roku 1řŇ0, kdy začal vycházet pod názvem 

Rudé Právo jako úst ední tiskový orgán Komunistické strany Československa.128
  

Ke zm n  názvu z Rudého práva na Právo došlo až v roce 1995.
129

 Majitel  

je společnost Borgis a.s., kterou majoritn  vlastní Zden k Porybný. Ten je zárove   

už od roku 1řŘř šéfredaktorem deníku. Noviny vychází šestkrát týdn , od pond lí  

do soboty, ve dvanácti regionálních mutacích.130
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3.3.3 Blesk 

Deník Blesk byl vydáván od roku 1řřŇ vydavatelstvím Ringier. V roce 2014 

byla dokončena akvizice se společností Ringier ůxel Springer ůG a CZECH NEWS 

CENTER a. s. s. V nov  vzniklém vydavatelství p ebrali aktivity majitelé Daniel 

K etínský a Patrik Tkáč.131
 Šéfredaktor deníku je Radek Lain. Redakce je mimo 

centrální pražskou rozd lena i do 1Ň regionálních. Jako jediný deník v České republice 

vychází i v ned li, a to ve své mutaci Nedělní Blesk.
132

 

3.4 Mediální obraz kauzy v Mladé frontě Dnes  

3.4.1 MF DNES rok 1993 

MF DNES informuje čtená e o st elb  v Plzni 1. června 1řřň. Článek je umíst n 

na čtvrté stran  a p ináší jak informace z místa činu v podob  počtu st el a ráži zbran , 

tak spekuluje nad motivem vraždy: „Policie událost odmítla podrobněji komentovat, 

nicméně podle neoficiálních zpráv se z ejmě jedná buď o vyděračskou,  

nebo o dlužnickou aféru.“133
 V článku je také zmínka o tom, že vraždit m ly dv  osoby 

nebo jedna osoba dv ma zbran mi. V druhé části textu se autor v nuje p eživším 

spolujezdc m. Nechybí informace, že post elení jsou brat i, zran ní staršího z nich jsou 

velmi vážná a šance na p ežití minimální a že starší z post elených byl již v minulosti 

trestaný.  

Druhý článek se v deníku objevuje ň. června 1řřň. Ze všech analyzovaných 

článk  je tento jednoznačn  nejobsáhlejší a nejkonkrétn jší. Jako jediný obsahuje 

k estní jména ob tí a detaily rodinných stav , informace o Jandových praktikách 

s vydíráním a také možných vrazích: „…naopak sám vydíral, snad hrozbou únosu 

manželky jistého pražského podnikatele, který místo milionů do Plzně vyslal dobrého 

st elce.“134
 Článek se vrací k p ípadu, kdy byla v Borském parku nalezena svlečená  

a p ivázaná ke stromu podnikatelka Kastnerová.  
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3.4.2 MF DNES rok 1998 

Na titulní stran  vydání z Ň4. června 1řřŘ se objevila fotografie spoutaného 

Kajínka p ed soudem s popiskem, že byl odsouzen k doživotnímu žalá i. Popisem 

odkazuje na pokračování na stran  šest, kde je článek s další fotografií ze soudu. Článek 

rekapituluje celý p ípad a p ináší informace jak o trestu Kajínka, tak dalších osob,  

se kterými p ípad souvisí. Zmín n je Vlasák, který si m l Kajínka najmout k zastrašení 

Jandy. Dále Hegeddüs, jenž pomáhal Kajínkovi na svobod  a nenahlásil spáchání 

trestného činu. ůutor článku dále uvádí informace o policistech Kreuzerovi a Mikešovi, 

kte í byli zprošt ni obžaloby. Text je zakončen citací Kajínkova právníka Jaroslava 

Bárty, který pro deník ekl, že doživotní trest čekal, ale že se s Kajínkem odvolají.  

Na stejné stran  se také nachází článek s názvem: „Odsouzený toho má na svědomí víc“ 

a jedná se o výčet trestných čin , které má Kajínek na sv domí, a jeho pokus  o út k. 

V obou článcích je chybn  uvedeno Kajínkovo jméno. Noviná i špatn  používají 

diakritiku a píší čárku nad „a“.135
  

3.4.3 MF DNES rok 2000 

První zprávu o út ku Kajínka noviny zve ejnily ň0. íjna. Na hlavní stran   

je včetn  portrétu krátká zpráva se stručnými informacemi. O pomoc spoluobčany 

v textu žádá nám stek ministra spravedlnosti Josef Baxa.136
 Titulní stranu, ve v tším 

rozsahu, plní kauza i následující den. Čtená i zde naleznou celkem dva články. Kauza  

je rozebrána také na dvojstran  dva a t i. Hlavní článek se vztahuje k út ku a k úvahám, 

jak út k mohl provést a naplánovat. K článku je p i azena infografika popisující,  

jak Kajínek z v zení uprchl.137
 Další texty informují o situaci v obci Mírov a o pocitech 

obyvatel.
138

 Noviná i zmapovali také prost edí v znice a p ípadné personální zm ny  

a postihy. V tomto článku uvád jí další p ípady út k  a postihy pro editele  

a pracovníky v znic.139
 Články jsou psány neutráln . Uprchlý v ze  je nazýván 

p evážn  svým občanským jménem nebo mu jsou dány p ízviska jako nájemný vrah  
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či dvojnásobný vrah. V znici Mírov se v nují dva články na stran  t i. Kajínkovo jméno 

zde není p ímo zmín no, ale je jasné, že s kauzou texty úzce souvisí.140
 

Začátkem listopadu jsou v deníku zve ejn ny zprávy o postupu pátrání a situaci 

v personálním obsazení v znice. Na titulní stran  je část rozhovoru s generální 

editelkou v ze ské služby Kamilou Meclovou, který pokračuje na čtvrté stran . 

V rozhovoru m  zaujal dotaz noviná  na aktuální fotografii prchajícího v zn , 

nebo  dosavadní snímky pochází pouze ze soudního procesu z roku 1998. „Žádné 

novější fotografie nejsou k dispozici. Vězeňská služba nepo izuje fotky vězňů každý 

rok,“ vysv tlila editelka čtená m prost ednictví noviná .
141

 V jednom článku jeho 

auto i shrnují povahu Kajínka. Je zde hodnocen jako inteligentní a bezcitný zločinec. 

Text p ináší nejaktuáln ji informace a podkládá je citacemi ministra vnitra Stanislava 

Grosse.
142

 Deník dává prostor p eživšímu sv dkovi Vojt chu Pokošovi. Článek 

informuje, že ze strachu o svoji rodinu si najal ochranku. Pokoš je v článku nazýván 

jako korunní sv dek celé kauzy.143
 Je tu za azen i text, který se v nuje út ku  

a domn nce, že Kajínek použil mobilní telefon. Je zde popsáno, že Kajínek použil 

k út ku vlasec a kovovou matici. Ve skutečnosti to byl vlasec a baterie. Poprvé se zde 

informuje také o spoluv zni, který Kajínkovi s út kem pomáhal, Martinovi 

Vlasákovi.144
  

Vlasákovi se noviny v nují i následující den. Již na hlavní stran  je text,  

který informuje o pr b hu Kajínkova út ku a Vlasákov  roli v celém procesu. 

V pokračování na stran  dva je Vlasák nazván chladnokrevným vrahem, nebezpečným 

člov kem, Kajínkovým kamarádem nebo doživotn  odsouzeným v zn m. U článku je 

Vlasák v portrét.145
 Ze stejného vydání pochází článek, kde se zpovídá noviná  Milan 

Derner o tom, že ho m l kontaktovat samotný Kajínek. V rohodnost informace není 

podložena.146
 ůž Ň. listopadu noviná i deníku MF DNES p estali používat chybné 

jméno pro Kajínka. Stejn  jako v roce 1998 psali jeho jméno s čárkou nad „a“.  

                                                 
140

 GRO. V zni utíkají z nejhlídan jších žalá . MF DNES. ň1. 10. Ň000, roč. 11, č. Ň53, s. 3.   
141

 ŠVERDÍK, Michal a Jana KOLOMůZNÍKOVÁ. Šéfka v znice: Ani psi by nepomohli. MF DNES. 1. 

11. Ň000, roč. 11, č. Ň54, s. Ň. 
142

 SLONKOVÁ, Sabina a Jana KOLOMůZNÍKOVÁ. Utekl. ů všichni se najednou diví. MF DNES. 1. 

11. Ň000, roč. 11, č. Ň54, s. Ň. 
143

 PRK. ů  p ijde, nebojím se ho, íká sv dek. MF DNES. 1. 11. 2000, roč. 11, č. Ň54, s. Ň. 
144

 DÍK, JůK. Kajínek m l mobil, potvrzuje dozorce. MF DNES. 1. 11. Ň000, roč. 11, č. Ň54, s. Ň. 
145

 ŠVERDÍK, Michal, Jana KOLOMůZNÍKOVÁ a Sabina SLONKOVÁ. S Kajínkem mohl utéct další 
v ze . MF DNES. Ň. 11. Ň000, roč. 11, č. Ň55, s. 1. 
146

 MB. Volal mi Kajínek, tvrdí noviná . MF DNES. Ň. 11. Ň000, roč. 11, č. Ň55, s. Ň. 



  

 

37 

  

Další den, ň. listopadu, se MF DNES zabývá p ípadem z pohledu ohrožených 

osob, nap . Jaroslava určiho, který Kajínkovi nejd íve pomáhal, ale pozd ji ho udal 

policii. K p ípadu se vyjad uje psycholog, který p išel s uprchlým do kontaktu: „Není 

impulsivní tvor. Má všechno p esně naplánované, racionálně promyšlené.“147
 Zajímavý 

vhled na kauzu nabízí článek upozor ující na blížící se volby a propojení s út kem 

v zn .148
  

Ke kauze se noviná i deníku vrací 6. listopadu. Články informují o postizích 

dozorc  ve v zení a jejich vedení. ůuto i píší o v znici Mírov, která je nazývána jako 

nejt žší žalá  v zemi či kriminál pro zabijáky.149
 Naopak 7. listopadu je uve ejn n 

článek, který se vrací ke Kajínkov  d tství a mládí. Blízký p ítel, který nechce být 

jmenován, o n m mluví jako o velmi fyzicky zdatném, inteligentním a zarputilém 

mladíkovi, jenž p ed rokem 1řŘř veksloval s bony a žil podobný život jako ve filmu 

Bony a klid.
150

 Ve stejném vydání jsou i informace o tom, že policie prošet ila  

desítky stop, ale žádná není na tolik p esv dčivá, aby vedla ke Kajínkov  dopadení.151
  

Následující dny je Kajínk v út k v deníku ešen spíše okrajov  a rekapituluje 

informace o pátrání. eší se zde možnost nového otev ení p ípadu a osud vedení 

v znice a dozorc  z Mírova. Zmínku o Kajínkovi m žeme najít i ve zprávách,  

které s kauzou nijak nesouvisí, nap íklad v článku o squatterech. Noviná i citují jejich 

p íznivce, jež p i zásahu na squattery m li na policisty volat, a  jdou chytat Kajínka.152
 

Podobného rázu je zpráva ze stejného vydání, která popisuje událost z olomoucké školy, 

kde si d ti hrají na „Kajínka“: „Zatímco mezi dospělými se vymýšlejí na útěk 

několikanásobného vraha Kajínka, který prchl p ed dvanácti dny z mírovské věznice, 

vtipy, v dětské duši dostává událost heroické rozměry. (…) Hraje roli i samo jméno 

vraha – Kajínek. Je to zajímavé jméno. V pojetí dětí se zdrobnělinami íká hodným 

lidem. Takže sice nevědí, o co běží, ale v jejich p edstavách je spíš kladný hrdina.“153
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 PIRNÍK, Ji í, Jana KOLOMůZNÍKOVÁ a Sabina SLONKOVÁ. Policie chrání ohrožené, ale ne 
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 LIPOLD, Jan. Když v ze  prchne p ed volbami. MF DNES. ň. 11. Ň000, roč. 11, č. Ň56, s. ň.    
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 DÍK. Kajínek policii stále uniká. MF DNES. 7. 11. Ň000, roč. 11, č. Ň5ř, s. ň. 
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Nová vlna informací p ichází s Kajínkovým dopadením. Hned v sobotním 

vydání, ř. prosince, je na titulní stran  společn  s článkem Kajínkova fotografie b hem 

zatčení. V tomto článku se k p ípadu vyjad uje jak ministr Gross, tak Ladislav 

Kade ábek, který vyšet oval Kajínk v p ípad v roce 1řřň a nyní vedl tým, jenž Kajínka 

dopadl v byt  Ludvíka Černého, pachatele orlických vražd. V článku m  zaujal 

p edevším podtitulek, který zajímav  nastíní celý proces dopadení. Hovo í o dopadení 

„uprchlého vězně ospalého v posteli.“154
 Článek má pokračování na další stran ,  

kde čtená i našli dvoustránkový speciál. Je zde k dispozici bohatá obrazová p íloha  

ze zatýkání a portrét Černého. Deník p ináší sv dectví obyvatel z Kurzovy ulice  

na pražském sídlišti Velká Ohrada, kde se Kajínek skrýval a kde byl dopaden. 

P ihlížející popisují akci jako nenadálou a rychlou se dv ma výbuchy a dv ma 

spoušt jícími se policisty ze st echy domu.155
   

I o den pozd ji se novinové stránky v nují na první stran  dopadení Kajínka. 

První z článk  informuje čtená e o tom, jak se vyšet ovatelé dozv d li o úkrytu 

v Kurzov  ulici. V textu se objevuje i Kajínkova sestra, která se m la scházet s Marií 

Černou, poskytovatelkou Kajínkova úkrytu. V titulku je pop eno, že by Kajínek  

byl superman, a proto i u tak inteligentního muže nebyly použity žádné speciální 

techniky zásahu.156
 Druhý text hovo í o obyvatelích Kurzovy ulice, kterou noviná i 

pojmenovávají jako atrakci. Sv dkyn  v článku popisuje ženu, u které se Kajínek 

ukrýval: „Marii Černou líčí jako zamlklou, slušnou paní, vždy perfektně oblečenou, 

s četnými šperky a prsteny na rukou. (…) Jen jednou jsem ji viděla pousmát.“157
  

Na stejné stran  se v nuje Černé ješt  jeden článek, již v titulku ji autor nazývá 

pravd podobným Kajínkovým komplicem. V textu je možné se dočíst i podrobn jší 

informace o jejím manželovi, kde je popsán jako úst ední postava gangu takzvaných 

orlických vrah , bezcitným a bezcharakterním zabijákovi či doživot ákovi. V článku 

jsem nalezla chybnou informaci, že Černá vychovává dceru. Manželé Černí ale mají 

syna Davida.
158

 Podobného charakteru je i článek z 1Ň. prosince. Také zde je v titulku 
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Černá nazývána jako komplic, avšak s ost ejší jistotou než o den d íve. Článek obsahuje 

fotografii dve í od bytu Černé.159
 

ůž do Ň0. prosince se na stránkách MF DNES objevují informace o vyslýchání 

Kajínka a Černé, ale tento den p ináší noviná i novou informaci o další žen , která také 

figuruje v dopadení Kajínka. Jedná se o sousedku Černé, která začala p e ezávat lano 

policistovi sla ujícímu se po st n  domu b hem zásahu p i zatýkání.160
 Informaci 

podrobn ji rozebírá článek uve ejn ný následující den, nezazní tu však detaily  

o totožnosti ženy.161
 

3.5 Mediální obraz kauzy v (Rudém) Právu 

3.5.1 Rudé právo rok 1řř3 

Rudé právo p ináší informace o vražd  1. června. Jedná se o krátkou zprávu 

v pravém horním rohu bez fotografie. Text, který najdeme na druhé stran , začíná velmi 

trefným titulkem „Mrtvý a těžce zranění v prost ílené mazdě“. V článku je stručn  

popsána celá událost s informací o mrtvém podnikateli a dvou spolujezdcích,  

kte í p ežili.162
 

Druhý článek o událostech kolem vraždy podnikatele p ináší čtená m Rudé 

právo ň. června. Umíst n je na stran  čty i. Perex informuje o tom, že jeden 

z post elených svým zran ním v nemocnici podlehl. V článku je bližší specifikace 

podnikatele a také informace, že spolujezdci byli jeho ochranka. V textu je uvedeno,  

že druhý z bodyguard  pravd podobn  p ežije a je hospitalizován pod dohledem 

policie. Oproti ostatním deník m, které jsem analyzovala, Rudé právo p ináší detaily 

z místa činu. Jako jediný deník také popisuje muže, se kterým se podnikatel m l setkat 

p i realizaci podnikatelských zám r : „Pro vyšet ování p ípadu je důležité dostat 

svědectví asi 35letého muže, 175 až 1Ř0 cm vysokého, st edně silné atletické postavy, 

kaštanových vlasů.“163
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3.5.2 Právo rok 1998 

Deník Právo informuje čtená e o soudu s Kajínkem Ň4. června. Na stran  t i  

je zve ejn n obsáhlý článek. Článek obsahuje fotografii ze soudu. Text p ináší p ímé 

sv dectví z pr b hu soudu. Jsou zde nap íklad citace p edsedy senátu Pravoslava 

Poláka, který o Kajínkovi b hem soudu hovo il: „Není to ale útočník, který by na 

každého zaútočil bez rozmyšlení. Žádný masový vrah, který by vyst ílel nevinné lidi 

někde v kavárně. Jednal s vědomím, že zakročuje proti vyděračům, kte í sami páchají 

trestnou činnost. Nevraždil jen za peníze. To byl jen jeden z motivů. On není tak bezcitný 

a v tomto p ípadě vyšel vst íc p íteli, který se pot eboval vyděračů zbavit, když mu 

nepomohla policie.“164
 ůutor článku získal vyjád ení Kajínka po zazn ní rozsudku:  

„Po vyhlášení rozsudku na dotaz zpravodaje Práva, co ortelu íká, se pokusil o úsměv  

a odpověděl: "Spravedlnost je zvláštní.".“165
 V článku je stejn  jako v deníku MF DNES 

chybn  použito Kajínkovo jméno s čárkou nad „a“. S článkem souvisí i dopl ující 

informační box, kde čtená i naleznou všechny dosavadní pravomocné rozsudky k odn tí 

svobody na doživotí v ř0. letech minulého století.  

3.5.3 Právo rok 2000 

Deník Právo p ináší aktuální informace o út ku v zn  ň0. íjna. Na titulní stran  

je krátká zpráva s Kajínkovým portrétem. V článku je informace, že oproti portrétu  

je ost íhán na krátko. Velmi stručn  je shrnut p ípad z ř0. let i celý soudní proces.166
 

Podrobn jší a aktuáln jší informace p inášejí noviny až následující den, 31. listopadu. 

V hlavním článku jsem našla chybnou informaci. V textu je uvedeno, že Kajínkovi m l 

s út kem pomáhat Zden k Vocásek, taktéž doživotn  odsouzený dvojnásobný vrah.  

Ve skutečnosti mu pomáhal Martin Vlasák. Není zde popsán Kajínk v aktuální vzhled, 

ale pouze fyzický stav: „Podle některých dozorců dělal 1600 kliků denně a íkali o něm, 

že je mistr bojového umění.“167
 Stejné vydání dává prostor Pravoslavu Polákovi,  

který Kajínka v roce 1998 odsoudil. Ten se k út ku vyjád il: „Já jsem kdysi dávno 

tvrdil, že jestli někdy někdo uteče z věznice v Mírově, tak to bude Kájínek. Myslel jsem 

to sice tak trochu v žertu, ale nepochyboval jsem o tom, že se o útěk odtamtud 

pokusí.“168
 Podrobn ji hodnotí Kajínka článek s titulkem „Inteligentní a nebezpečný“.  
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V článku jsou citace soudních psychiatr  p ibližující Kajínkovu osobnost: „Člověk, 

který není schopen resocializace a existuje nebezpečí, že může znovu použít násilí k 

uspokojení svých pot eb. (…) jedná se o inteligentního člověka se sebekontrolou, který 

však tyto vlastnosti využívá antisociálně, vyznačuje se psychopatickými rysy a chybí  

mu soucit a svědomí.“169
 

V článku z prvního listopadového dne už z titulku zjistíme, že v mírovské 

v znici „padaly hlavy“. ůutor má na mysli personální postihy. Situace je oficiáln  

popsána: „Ve věznici byla nedůsledná kontrola pod ízených, nedostatečné zajištění 

služby na oddělení, zanedbaná kontrola cel, nedostatečné provádění dílčích, 

technických a speciálních prohlídek cel.“170
 Vydání nabízí i pohled na Kajínka ze strany 

v z , který se snaží poskytnout bývalý zam stnanec v znice. Popisuje, že ho v zni 

považují za hrdinu a po p ípadném návratu už vždy bude „pan v ze “. V textu  

m  zaujala souvislost s historií, když autor popisuje, že Kajínek musel p ekonat m íž 

z doby Marie Terezie.
171

  

Ve čtvrtek Ň. listopadu p ináší jako jediný z analyzovaných deník  informaci  

o špatn  uvád ném Kajínkov  jménu. Jedná se pouze o krátkou zprávu.172
 Více prostoru 

je v nováno osobám zapletených do kauzy. V první ad  editeli mírovské v znice 

Milanu Kohoutkovi. Zmínku najdeme o Vojt chu Pokošovi, jenž je nazván korunním 

sv dkem. V posledním odstavci je popsán Kajínk v út k, kde je již správn  zve ejn no, 

že mu pomohl spoluv ze  Martin Vlasák.173
 O den pozd ji se informace spíše opakují  

a p ibývají nové domn nky a spekulace, kde by mohl Kajínek nyní být, kdo za jeho út k 

m že a kdo mu napomáhal. Texty jsou ale graficky upraveny do jednoho rámečku, 

takže je čtená i naznačeno, že spolu souvisí.  

Také Právo nahlíží do Kajínkova d tství a mládí. Od ostatních periodik  

se Kajínka snaží porovnat s jeho synovcem Patrikem a zmapovat rodinou anamnézu. 

Výpov di obyvatel obcí, kde Kajínek žil, jsou ale rozdílné: „Lidé v Prachovicích  

ho znají jako ďábla, v T emošnici nemá daleko do anděla. "Byl to pěknej sígr," ulevil  

                                                 
169
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si pamětník (…) Budoucí těžký zločinec projevoval svou pravou povahu už jako dítě 

nap íklad tím, že týral zví ata (…) My jsme jej obdivovali. Byl to silák, ale rád měl 

jenom prachy (…) Kajínek měl asi smůlu, že mu um ela brzy matka, a že otec to asi sám 

nezvládl. Kluk měl tehdy podíl i na vykrádání chat. (…) Hrál skvěle fotbal, jezdil  

na motorce, rád chodil v kůži. "Když jsme šli po utkání do hospody na pivo, on pil 

limonádu," tvrdí spoluhráči. (…) U nás se choval dob e a měl pověst skromného  

a tichého kluka.“174
 

Právo p ichází s velmi podrobným popisem Kajínkova út ku. ůutor článku 

používá časový harmonogram a snaží se situaci zmapovat minutu po minut . Nenalezla 

jsem zde žádnou faktickou chybu.
175

 Zajímavou souvislost p inášejí noviná i Práva  

ve spojitosti s Vlasákovým nevlastním otcem. Ten pracuje jako bacha  ve valdické 

v znici a v roce 1řř6 zde zabránil Kajínkovi v út ku. K celé kauze se vyjad uje 

z pohledu Vlasáka, kterého považuje za nevinného.176
 

V následujících dnech je do kauzy stále více zaplétána politika. Diskutuje  

se o obnov  trestu smrti či nadm rné prezentaci násilí a brutality v elektronických 

médiích. eší se i tresty editele v znice a jeho pod ízených i generální editelky 

v ze ské služby.  Zajímavé a četn jší zprávy než v ostatních denících, jsou i o p ístupu 

b žných lidí. Tomu se v nuje t eba článek ze dne ř. listopadu s titulkem „Kvůli 

Kajínkovi volalo p es dvacet lidí“177
 Ve ejným mín ním se zaobírá také článek 

uve ejn ný 11. listopadu. Noviná i i psychologové se snaží vystihnout, jak čeští 

spoluobčané na út k recidivisty nahlížejí. Již v titulku se hovo í o Kajínkovi jako  

o legend  a podobná p ízviska jsou i dále v textu: Zdá se, že si však málokdo skutečně 

p eje, aby se p emožitel českého Alcatrazu skutečně vrátil za m íže. (…) Ve ejnost  

se nebou í a nepíše petice s textem "Chyťte bezcitného nájemného vraha!" Někdo íká 

"t eba to ani neudělal" a někdo zase nepokrytě fandí schopnému zločinci proti 

policajtům. Dost možná vzniká nová legenda. A děti se budou za čas t eba šprtat 

zpaměti: Nikola Šuhaj, Babinský, Kajínek… (…) Vtipálci se p edhánějí ve vymýšlení 

stále nových variací na téma zločincova útěku z Mírova, na internetu se vedou vášnivé 

debaty o jeho "statečném činu" a svého Kajínka si lze dokonce chytit v nenáročné h e. 
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(…) Zároveň se začíná zpochybňovat i jeho vina, takže má šanci stát se lidovým 

hrdinou, mýtem, podobně jako se jím kdysi stali Nikola Šuhaj nebo Jánošík, byť by byl 

zločincem. (…) P ípad Kajínek vypovídá hodně i o tom, jak lidé v této době vnímají 

spravedlnost. Podle chatových diskusí na internetu někte í lidé vážně pochybují o tom, 

že by Kajínek opravdu vraždil, jiní jeho čin nepovažují za tak odporný. (…) Lidé jsou 

tedy malinko zmatení, jestli je Kajínek těžký zločinec, nebo oběť.“178
 Kajínek se dostal  

i na strany sportovní rubriky. Je zde popsána situace, kdy fanoušci fotbalové Sparty 

skandovali uprchlíkovo jméno, jako toho správného st elce pro sv j oblíbený tým.179
 

Podobného rázu je i zpráva z konce listopadu, kdy je i k informaci o p ipravovaném 

galavečeru udílení cen Sportovec roku uvedena informace, že se v anketních lístcích 

objevil hlas pro Kajínka. Češi jsou v článku p irovnávání s touto souvislostí k národu 

švejk .
180

 Kajínkovu kauzu se snaží noviná i propojit i se zahraničím. Objevují  

se p íklady z ostatních zemí, kde se poda ilo v z m uprchnout. V tšinou je zmín no,  

o koho se jedná, jaký trest si odpykává a jak to dopadlo s vedením v znice či bacha i. 

Konkrétn  v článku z 15. listopadu se už v titulku mluví o „polském Kajínkovi“.181
 

V tisku se začíná také spekulovat nad možností obnovy procesu.  

 Na titulní strany Práva se p ípad o uprchlém v zni dostává zpátky ř. prosince. 

Jsou zde podrobné informace o pr b hu zásahu i informace, že se ukrýval v byt  

orlického vraha, Kajínkova spoluv zn , ale to nemají v den vydání noviná i ješt  

oficiáln  potvrzené. Text je dopln n fotografií z místa zatýkání.182
 Více informací je 

uve ejn no až po víkendu, tedy 11. prosince. Už s jistotou noviná i tvrdí, že Kajínek byl 

zadržen v byt  manžel  Černých. Velmi m  zaujal článek, který p ináší sv dectví 

z v znice Valdice, kam byl Kajínek po dopadení eskortován: „Choval se prý jako 

frajer. Kajínek ve věznici oblékl ústavní oblečení - slušivý modrošedý mundúr a zaklaply 

za ním těžké dve e speciální cely.“183
 Noviná i vyzpovídali i obyvatele Valdic. Jejich 
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183

 AJO. Choval se jako frajer. Právo. 11. 1Ň. Ň000, roč. ř, č. ŇŘ7, s. 2. 



  

 

44 

  

názor vyplývá již z titulku: „Valdičtí p ijali zabijáka bez děsu“.
184

 A poskytnou prostor 

také mírovským obyvatel m, kde je nazýván dopadený v ze  mučedníkem.185
 

Titulní strany p ípad plní i následující den, a to dokonce trochu kuriózn jším 

článkem. Vypovídá o situaci v Kurzov  ulici, kde byl Kajínek polapen. ůutor popisuje, 

že si tu d ti p ed pár dny hrály na „Kajínka“. Role se ale obrátily a „z mrštného  

a nepolapitelného fantóma dětských her“ se stal „odsouzený dvojnásobný vrah, chycený 

bez kalhot, kterého nikdo hrát nechce“. V článku je také popsána manželka Černého 

jako „drobná, menší, odbarvená blondýna.“ Lidé o zatčení v zn  v sousedství  

i vtipkují: „"Zákazníci nám íkají, abychom si naši prodejnu p ejmenovali na peka ství 

U Kajínka," usmála se další žena za pultem.“186
 K hlavním témat m se noviná i vrací 

na stran  čty i, kde jsou podrobn  rozebrány okolnosti p ipravovaného Kajínkova 

výslechu a již uskutečn no výslechu Černé. Pozornost je v nována také dalšímu osudu 

Kajínka, p edevším do jaké v znice bude umíst n.187
  

Zp sobu dopadení a tomu, jak vyšet ovatelé zjistili, kde se Kajínek ukrývá, 

čtená e deník informuje 13. prosince. Právo k p ípadu p istupuje velmi laicky. Navenek 

prosakují i informace z Kajínkova výslechu: „Je seriózní, korektní, klidný, dá se s ním 

popovídat o všem možném, ale jak se ho zeptáte na vyšet ovanou věc, odmítne 

odpovídat.“188
 Dále je jeho výslech rozebrán na stran  čty i, kde však nejsou žádné 

nové informace. Navíc zde je pouze fotografie speciální cely, do které byl notorický 

út ká  ve Valdicích umíst n.189
 Jako jediný deník probírá na svých stránkách také osud 

syna Černé, čty letého Davida. Ten je po zadržení jeho matky u prarodič . Obyvatelé 

obce Sloup mají na tuto rodinu pozitivní názor: „Černou, jejího synka a prarodiče litují. 

"Nejhorší je, že ti zrovna pat ili k těm hodným lidem. Byli zbožní, lidé je tu mají 

rádi,".“190
 Následující dva dny jsou p inášeny informace o výsleších všech osob 

zapletených do Kajínkova út ku, včetn  dozorc . Od ostatních analyzovaných periodik 

se Právo op t liší a 15. prosince p ináší p ímou zpov  Černé. Ta Kajínka popíše jako 

ohleduplného, ale zárove  ned v ivého a zlomeného člov ka. P etlumočí informace 

svého manžela, který o n m ekl, že je to jediný spoluv ze , se kterým se dá ve v znici 
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normáln  mluvit. Velmi negativn  se vyjad uje k zásahu policie. Noviná m tvrdí,  

že se Kajínek pohyboval i mimo její byt, a proto nechápe, proč ho nezatkli na ve ejném 

míst .191
  

Nové informace k p ípadu jsou zve ejn ny Ň1. prosince. Právo nap ímo jmenuje 

další ženu, která je podez elá z napomáhání Kajínkovi. Konkrétn  p i zásahu m la 

Daniela Chodounská, sousedka Černé, a také exmanželka jednoho z orlických vrah , 

Petra Chodounského, p e ezat lano členovi týmu speciální zásahové jednotky. Ob  ženy 

odmítaly jakoukoliv souvislost s minulostí jejich manžel  a vyjád ily se, že se spolu 

nijak nestýkají. Chodounská svedla svoje kroky na šok a strach, že se jedná o zlod je.192
 

Situaci se v nují noviná i i následující den. Nep inášejí ale žádné nové podrobn jší 

informace. K p ípadu kolem Chodounské se noviná i vracejí až v krátkém článku  

ŇŘ. prosince, kde čtená e informují, že bude provedena rekonstrukce celé akce.193
  

 V sobotu 23. prosince se k celému p ípadu vyjad uje tehdejší vicepremiér 

Rychetský. Ten se, když byl Kajínek na svobod , vyjád il, že prostuduje kompletn  celý 

spis týkající se jeho p ípadu. V článku je informace, že by mohl podat stížnost  

pro porušení zákona ve prosp ch Kajínka. K celé kauze se Rychetský dle citace 

v novinách staví takto: „Četl jsem rozsudky a získal jsem velmi nep íjemný pocit.“194
  

Ve stejném vydání dávají prostor i samotnému Kajínkovi. Článek vychází z rozhovoru 

pro TV Nova. V textu Kajínek p sobí spíše jako hrdina, člov k, který ud lal nemožné  

a utekl z Mírova. Popisuje, že nem l v plánu b hem út ku ani p i zatýkání zabíjet,  

i když mohl. Cht l pouze upoutat pozornost ve ejnosti a poukázat na nespravedlnost 

jeho odsouzení.195
  

Právo v nuje pozornost Kajínkovi i ve svém posledním prosincovém vydání. 

Nevrací se zp t ke kauze, ale popisuje události b hem vánočních svátku a oslav 

p íchodu nového roku a nasti ují jejich pr b h ve v znici.196
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3.6 Mediální obraz kauzy v Blesku 

3.6.1 Blesk rok 1993 

Stejn  jako MF DNES a Rudé právo i deník Blesk informuje své čtená e  

o plze ských vraždách 1. června. Článek se nachází na čtvrté stran . Titulek zní: 

„Atentátník mí il proklatě p esně“. Hodnotím ho vzhledem k celé kauze jako nep esný, 

nebo  ze t í ob tí dv  p ežily. Nep esnost je i v podtitulku: „V Plzni se zabíjeli 

podnikatelé“. Podnikatelé jsou zde nazýváni i brat i Pokošové, avšak toto označení  

mi p ijde sporné, jelikož to byli Jandovi bodyguardi. Perex odkazuje na místo činu  

a ohlíží se k p ípadu z p edchozího týdne, kdy se v okolí plze ské v znice také st ílelo. 

S kauzou, jíž se zabývá tato práce, ale st elba nesouvisela. Ke konci také zazní odkaz  

na pachatele: „Motiv činu zatím není znám, ale pravděpodobně se jednalo o vy izování 

jistých účtů mezi některými podnikateli.“197
   

Druhý článek se objevuje hned následující den. ůutor článku se v n m 

podrobn ji v nuje identit  ob tí a informuje o tom, že dv  osoby jsou stále naživu,  

i když s vážnými zran ními.198
  

3.6.2 Blesk rok 1998 

S informací o plánovaném soudu p ichází Blesk již Ňň. června 1řřŘ. V článku, 

který je uve ejn n na stran  p t, je shrnut celý p ípad. ůutor článku nešet í pro Kajínka 

p ízvisky: proslulý út ká  či nejnebezpečn jší muž. Zmi uje se o místech vražd,  

která jsou prý nyní p ek t na na Kajínkovy serpentýny. Jako jediný deník také zmi uje 

Kajínk v trest za loupežné p epadení, který si nyní odpykává. Článek je dopln n  

o pachatel v portrét.199
  

O den pozd ji, Ň4. června, p ináší deník informace o doživotním odsouzení. 

Informace s fotografií na titulní stran  odkazuje na podrobn jší zprávu na stran  šest. 

ůni tento článek uve ejn ný v horní části novin nešet í nejr zn jšími p irovnáními. 

Nejvíce m  zaujala poslední v ta v perexu: „Muž, který se těsně p ed vynesením 

rozsudku optimisticky a vesele smál, si o několik okamžiků později otíral kapesníkem 

slzící a zarudlé oči.“200
 Tato informace je v rozporu s informacemi v deníku MF DNES, 
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kde se uvádí toto: „Spoutaný muž si vyndal po vy čení verdiktu kapesník a utíral  

si potem orosené čelo.“201
 Článek se od ostatních deníku liší také tím, že opomíjí ostatní 

zúčastn né kauzy, nap . plze ské policisty, a zmi uje pouze Vlasáka jako Kajínkova 

nájemce. Text se zam uje p edevším na celkovou náladu v soudní síti. Stejn  jako  

v p edchozích denících, i Blesk používá Kajínkovo jméno s chybnou diakritikou.   

3.6.3 Blesk rok 2000 

O Kajínkov  út ku Blesk informuje na titulní stran  formou malého boxu,  

který odkazuje na podrobn jší informace na šesté stran . Jak v krátké upoutávce  

na titulní stran , tak v pokračování textu, je zd razn no, že Kajínek uprchl z Mírova, 

z nejst ežen jší v znice. Pro Mírov auto i článku použili i další označení jako nejt žší 

žalá  v zemi, nejlépe st ežené za ízení v republice či český ůlcatraz. R znými 

synonymy označují i samotného uprchlíka: odsouzený na doživotí, nebezpečný zločinec 

a odsouzený za dvojnásobnou vraždu. Využívají k tomu i citace spoluv z : „Ostatní 

vězni byli okamžitě na nohou a z oken na sebe pok ikovali hesla »Kájínek vzal čápa«, 

»Utekl jim frajer«, »Dali mu malej ízek, a tak se naštval«, či »Hrabě Copperfield«.“202
 

Noviná i k út ku p íliš informací ze strany v ze ské služby či policist  nem li,  

což sami v článku potvrdili. Díky tomu, že popíší situaci v obci Mírov po Kajínkov  

út ku, kterou p irovnávají ke scén  vyst ihnuté z akčního filmu, vznikne článek  

se zajímavými informacemi, aniž by se p íliš vraceli do Kajínkovy minulosti. Vražda, 

za kterou si Kajínek odpykává trest, je velmi stručn  popsaná v záv ru textu. V článku 

jsem nalezla i jednu faktickou chybu. Čtená i jsou informováni, že v zni se poda ilo 

uniknout díky zbrani. Z šet ení, ale vyplývá, že Kajínek zbra  nepoužil a st ílela pouze 

v ze ská služba. 
203

 

Následující den už je Kajínkovi v nována hlavní zpráva na titulní stran . 

Součástí novinové strany je i koláž, kde je na snímku spoutaný Kajínek v pozadí 

s panoramatem v znice. Nechybí spekulace, jak se Kajínek z v znice dostal. Ty jsou 

podloženy citacemi od nejmenovaného detektiva a policisty, kte í mají s chodem 

mírovské v znice zkušenosti. Zázemí v znice popisuje také bývalý dozorce Drahomír 

Rissner. Všichni se shodují, že út k nemohl podniknout neplánovan  a bez cizí pomoci. 
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Článek je dopln n boxy s výčtem nejasností okolo Kajínkova út ku a osob,  

kterým by se mohl za své uv zn ní pomstít. Z titulní strany vedou odkazy  

na pokračování na stranách dev t a deset.204
 Článek ze strany deset opakuje informace 

z textu z p edchozího dne. Navíc je dopln n o podrobn jší vyjád ení editele mírovské 

v znice Kohoutka. Součástí článku je Kohoutk v portrét, fotografie z pátracích akcí 

v terénu a plánek mírovské v znice.205
 Deník dává také prostor pro vyjád ení obyvatel 

obce Mírov. Z textu vyplývá, že „mladí berou Kajínka s nadhledem, sta í se bojí.“206
 

Článek na desáté stran  se nev nuje p ímo kauze, ale nabízí pohled na út ky v z .  

Je zde jako p íklad uveden út k belgického vraha Marca Dutrouxe, kv li čemuž v Belgii 

odstoupili minist i vnitra a spravedlnosti. V článku se spekuluje, kdo nese za Kajínk v 

út k vinu. Text je dopln n dv ma obrázky cely a hradeb v znice a telefonujícího 

ministra Rychetského.207
  

I první listopadový den je na titulní stran  informace o Kajínkovi. Černý box 

dopln ný čty mi Kajínkovými portréty z let 199ň, 1řř6, 1řřŘ a Ň000 p ináší informace 

o odvolání šesti bacha  a zástupce editele v ze ské služby na Mírov . Další novinky 

jsou ze Šumperska, kde probíhají policejní manévry, nebo  tu m l být hledaný uprchlík 

spat en. Jeho stopy podle článku vedou i na Slovensko.
208

 Podrobn ji se kauze v nují 

noviná i na stran  p t. Úvodní článek nahlíží do Kajínkova d tství. Z pohledu jeho 

učitelky ze základní školy i obyvatel obcí Prachovice a T emošnice, kde Kajínek 

vyr stal, je vnímán jako velmi inteligentní muž. Na fotografii je vyfocen d m,  

kde bydlel p ed smrtí Kajínk v otec se svou družkou.209
  

Celá osmá strana pat í kauze také Ň. listopadu. V p edchozích dnech, stejn  jako 

ostatní analyzované deníky, Blesk informoval o uprchlém v zni jako o Ji ím Kájínkovi, 

tedy s chybn  nadbytečnou čárkou nad „a“. ůž pátý den po út ku noviná i chybu 

p estali d lat. Hlavní článek op t spekuluje nad realizací út ku. Kajínek je zde 

popisován bývalým spoluv zn m jako vysportovaný a v nejlepší fyzické kondici. 

Poprvé se také objevuje zmínka o spoluv zni Vlasákovi, který Kajínkovi s út kem 

pomohl. V článku je však tato informace podce ována noviná ským informátorem:  
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„Ty m íže jsou důkladné. Kecy o tom, že mu s tím asi pomohl odsouzenec Vlasák  

na návštěvě? K smíchu! Ty m íže jsou pět cenťáků tlusté, poctivá ková ská práce. Musel 

je p epilovat na šesti, osmi místech, aby se protáhl!“210
 V dalším článku  

je zpochyb ována práce v ze ské služby i pátrání policist . Vše je vystav no  

na anonymní SMS, kterou dostali olomoučtí noviná i: „Nechte prosím zahrát v po adu 

»Píseň na p ání« pro Policii ČR »V nohách mám už tisíc mil«. Váš Kajínek. P. S. Díky 

za každé nové ráno!“211
 Stránka je dopln na archivním snímkem ze soudního procesu  

a pátrání policist  v terénu.  

Další den, ň. listopadu, se články ke kauze objevují na stran  p t. Hlavní 

z článk  se vrací ke Kajínkov  minulosti, kdy se noviná m poda ilo vypátrat to, že m l 

v plánu studovat práva. Op t se zde hovo í o jeho vysoké inteligenci a dobré fyzické 

kondici. Noviná i vše podkládají výpov mi bývalých kamarád  a spolužák . V článku 

je vykreslena dráha mladého zlod jíčka, kterému byly ud leny nep im en  vysoké 

tresty. Článek vznikl podle telefonátu s bývalým Kajínkovým kamarádem. ůutor textu 

spekuluje, zdali prost ednictvím telefonátu nehovo il p ímo s Kajínekem.212
  

Podrobn jší článek plný fakt  se objevuje v deníku Blesk až 4. listopadu. 

V znice Mírov, nazývaná v titulku jako český ůlcatraz, nebyla podle noviná  

dostatečn  hlídaná. Článek p ináší podrobnosti o spoluv zni Vlasákovi a jeho návšt v  

v Kajínkov  cele. Je zde i zmínka o tom, že v zni spolu m li hrát šachy. Celkový popis 

út ku je shodný s fakty, které jsem nalezla v odborné literatu e a článek hodnotím  

za velmi propracovaný.213
 

Novinové vydání z pond lí 6. listopadu odkazují na kauzu na titulní stran . 

Jedná se o krátkou zprávu ve sloupci s názvem Bleskem. Jde pouze o informace,  

že pátrání je stále neúsp šné.214
 Druhá zmínka je na stran  dva v rubrice Politika  

a v nuje se editeli v znice Kohoutkovi, který byl v souvislosti s Kajínkovým út kem 

odvolán z funkce.
215
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O den pozd ji se noviná i vrací op t k osob  Kajínka. V titulku se článek tvá í, 

že bude pracovat s fakty o uprchlíkov  nevin , ale je to op t pouze souhrn odvolaných 

bacha  a názor  čtená  na Kajínkovu vinu či nevinu. Text je dopln n fotografií 

v znice, kde je vyznačeno, z jaké cely Kajínek utekl.216
  

Informace nového rázu p ináší deník Ř. listopadu. Kajínk v obhájce Jaroslav 

Bárta se vyslovil, že chce usilovat o obnovení procesu. V článku hovo í o Kajínkovi 

jako o nevinném. Ze zprávy je evidentní, že o možnostech obnovy uvažuje i tehdejší 

ministr spravedlnosti Rychetský.217
  

Následující dny se objevují pouze krátké zprávy v rubrice Bleskem  

nebo noviná i informují o osudu jednotlivých dozorc  v znice a jejich trestech  

za v z v út k. Noviná i označení „Kajínek“ používají i pro jiné uprchlíky mimo ČR, 

nap . 1Ř. listopadu se objevuje krátká zmínka o v zni, kterému se poda ilo uprchnout 

z n mecké v znice.218
 Ve stejný den noviná i uve ejnili text, kde spekulují, jestli je 

Kajínek stále naživu. Článek se ale opírá o fakta, která poskytl deníku anonym  

a nejmenovaný kriminalista.219
 Na titulní stranu se kauza dostává op t ň0. listopadu. 

Článek je však vystav n ze sv dectví anonymu jako 1Ř. listopadu a nep ináší žádné 

nové informace.220
 Začínají se objevovat i úsm vné a recesistické informace, nap . že se 

mezi nominacemi na nejlepšího sportovce roku objevilo i jméno uprchlého v zn .221
 

Zvrat p ichází ř. prosince, kdy kauza op t plní titulní strany. Text na úvodní 

stran  hovo í o jeho dopadení. Jsou zde op t používaná p ízviska jako český ůlcatraz  

a o dob , kdy byl v ze  na út ku, se hovo í jako o dovolené. V článku se objevuje 

citace Ladislava Kade ábka, který byl v té dob  editelem kriminální policie. Jedná  

se o stejného muže, který v roce 1993 vedl M stské editelství policie v Plzni. Noviná i 

také hned následující den po dopadení m li správné informace, že Kajínek se ukrýval 

v byt  manželky orlického vraha Ludvíka Černého. Ten je nazýván jako orlický zabiják. 
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U článku je pro čtená e k dispozici p t fotografií. Čty i z nich pocházejí p ímo  

ze zásahu b hem dopadení Na jedné z nich je spoutaný Kajínek nahý.
222

   

„Kajínek už není negativním hrdinou.“ Tak zní titulek článku z 11. prosince. 

Noviná i hovo í dokonce o legend : „Dva štychy na hlavě, fialové tepláky, samostatnou 

celu, depresi a naději, že se z negativního hrdiny stává hrdinou kladným, má od svého 

pátečního zadržení, eskorty a uvěznění ve zdech valdického arestu, odsouzenec  

na doživotí, notorický útěká  a živá legenda Ji í Kajínek.“223
  

Na titulní stran  byl vyhrazen prostor pro kauzu také 1Ň. prosince. Více  

než Kajínkovi se noviná i v nují manžel m Černým, p edevším Marii Černé, manželce 

orlického vraha, která Kajínka skrývala. O Černé se píše jako o manželce vraha, učitelce 

v mate ské školce a milující matce, která každý m síc jezdila na návšt vu za svým 

manželem, jenž je doživotn  odsouzen za šestinásobnou vraždu.224
 Také další  

den noviny rozebírají spíše Černou, která je obvin na za Kajínkovo ukrývání. Noviná i 

v článku spekulují nad jejich mileneckým vztahem.225
 O p ípadu ve spojení s Černou 

rekapitulují noviny i 14. prosince. Noviná i o ní píší jako o možné lhá ce.226
  

K osob  Kajínka se noviny vracejí 15. prosince. V titulku je v ze  označován 

jako „nadsamec“. V podobném duchu noviná i informují i v textu: „Hotovou sexuální 

explozi a erotické šílenství vyvolaly policejní záběry ze zatýkání uprchlého odsouzence 

na doživotí Ji ího Kajínka. Zhruba polovina žen všeho věku mu fandila. Když byl 

dopaden a na vlastní oči viděly jeho vypracované a dob e vybavené nahé tělo, 

»zbláznily« se docela. (…) Kouzlu jeho těla, které by prý mohlo být p edlohou  

pro Michelangela, podlehlo mnoho dalších žen, policistky nevyjímaje. (…) Kajínek  

se mohl stát svým »výkonem« a fyzickým vzhledem jakýmsi »supersamcem«, sexuálně 

atraktivním objektem. (…) Mohou ho vnímat jako oslabeného jedince vyžadujícího péči 

a ochranu.“227
 Následující den se v novinách objevuje pozitivn  lad ný článek.  
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O čerstv  dopadeném v zni se už v titulku mluví jako o džentlmenovi. Článek se poprvé 

hloub ji v nuje Kajínkov  výslechu kv li út ku.228
 Jako o nových, a dokonce 

závažných skutečnostech, hovo í článek z 1Ř. prosince. Jedná se však pouze o spekulace 

z p edchozích obvin ní a trest  za krádeže a loupení.229
 Naopak do budoucnosti se snaží 

nahlížet článek z 1ř. prosince. Zde jsou uvedena fakta, proč mohl být Kajínk v p ípad 

znovu otev en.230
  

Nové informace ke Kajínkov  dopadení deník p ináší Ň1. prosince. Do textu 

noviná  vstupuje další žena, exmanželka Petra Chodounského, jednoho z orlických 

vrah . Jedná se o ženu, která p e ezala p i zásahu policistovi lano. Jméno noviná i 

nezve ej ují. V textu mluví o žen  jako o exmanželce zabijáka a zatím bezúhonné 

žen .231
 

Další zásadní informace Blesk do konce roku již nep ináší. V pátek 22. prosince 

na titulní stran  nasti uje čtená m, jaké bude mít Kajínek vánoční svátky.232
 O den 

pozd ji noviná i informují, kde všude se mohl doživotn  odsouzený v ze  b hem 

pobytu na svobod  pohybovat.233
 Jakousi t ešničkou na dortu je informace  

z 29. prosince, kdy čtená i Blesku volili Sexy muže roku Ň000. Ji í Kajínek se umístil  

na ňŇ. míst .234
 

3.7 Shrnutí 
Nyní se pokusím shrnout p edchozí kapitoly, kde jsem rozebrala den po dni 

články týkající se Ji ího Kajínka ve vybraných médií.   

 V červnu 1řřň p istupovaly ke kauze všechny analyzované deníky stejn .  

O vražd  Jandy redakto i Rudého práva, Blesku i MF DNES napsali dva články,  
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ale ani jeden nebyl umíst n na titulní stran . Žádný z článk  neobsahoval fotografii. 

V červnu roku 1řřŘ, kdy byl Kajínek odsouzen na doživotí, se události nejmén  

v novalo Právo. Zde byl otišt n pouze jeden článek, který byl dopln n fotografií. 

Článek nebyl zve ejn n na titulní stran . Více prostoru soudu v novali noviná i  

z MF DNES. I zde byl jeden článek. Upozornila na n j fotografie s upoutávkou 

na titulní strany. I článek uvnit  novin obsahoval fotografii. Nejvíce se odsouzení 

v novali v Blesku. Na stránkách bulvárního deníku bylo možné v analyzovaném období 

najít dva články a t i fotografie. Jedna z fotografií byla umíst na jako upoutávka 

s krátkým textem na článek uvnit  novin. Poslednímu analyzovanému období  

se periodika v nují nejvíce. Nejčast ji je kauza zmi ována v deníku Právo. Celkem 

jsem nalezla 80 článk , Ň4 fotografií a 14 umíst ní či odkaz  na titulní stran .  

MF DNES se kauze v novala v 51 článcích, které byly dopln ny 21 fotografiemi a 

12krát byla využita k informování čtená  titulní strana. Deník Blesk uve ejnil celkem 

55 článk . Texty byly dopln ny ňŇ fotografiemi, což je nejvíce z analyzovaných 

tiskovin. ůuto i Blesku články dopl ovali více než jednou fotografií, což u ostatních 

nebylo tak b žné. Na titulní stran  se kauza objevila řkrát.  

 Všechna periodika dávají prostor na svých stránkách r zným osobám,  

a to p edevším v roce Ň000 p i út ku a dopadení Kajínka. MF DNES a Právo mají 

p evážn  všechny osoby, které citují, pojmenovány. Deník Blesk velmi často používá 

pouze pojmenování anonym nebo podle funkcí, nap . detektiv a p íslušník v ze ské 

služby. Jejich konkrétní jména v článku nezazní. Všechna periodika využívají 

osv dčené zdroje citací. O tom se zmi uje i Trampota: „Ukazuje se, že noviná i mají  

p i užívání zdrojů sklon k rutinnímu využívání omezeného počtu již osvědčených zdrojů 

a zejména zdrojů s oficiálním byrokratickým statusem. Primárně proto, že tyto typy 

sociálních aktérů naplňují profesionální požadavky po efektivních a spolehlivých 

zdrojích.“235
 Nejčast ji se k p ípadu vyjad ovali ministr vnitra Stanislav Gross a ministr 

spravedlnosti Pavel Rychetský. Pak také editelka v ze ské služby Kamila Meclová  

a editel v znice Mírov Milan Kohoutek. Co m  p ekvapilo, že více jsou citováni p ímo 

zástupci jednotlivých funkcí než jejich mluvčí. Periodika také v článcích citují 

odborníky, nap . psychology. Svoji zpov  poskytují i akté i, kte í jsou součástí celé 

kauzy. Všechny deníky se zam ily na Vojt cha Pokoše Ějeden z Jandových 
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bodyguard ě, Pravoslava Poláka Ěsoudce, který odsoudil Kajínka v roce 1998)  

i Jaroslava určiho Ěudal Kajínka na policii a sv dčil proti n muě. Odlišný p ístup  

od Trampotovy definice má deník Právo. Ten dává v daleko v tší mí e prostor  

nap . obyvatel m obce Mírov či Kurzovy ulice, kde byl Kajínek dopaden. Kv li povaze 

událostí, které jsem analyzovala, Kajínek nedostává mnoho prostoru pro vyjád ení. Jeho 

citace se objevuje pouze v roce 1řřŘ po doživotním odsouzení a poté v jednom článku 

v roce 2000 z deníku Právo, který však odkazuje na rozhovor pro TV Nova. Deník 

Právo také jako jediný p inesl rozhovor s Marií Černou. P ekvapilo m , že druhé žen , 

Daniele Chodounské, se p ímo v nuje pouze Blesk a Právo. V MF DNES její jméno 

v analyzovaném období nezazní.  

 Všechna periodika uvád la nep esné informace. Jako zásadní chybu vidím 

v uvád ní špatného jména Kajínka. Chybné jméno se objevovalo ve všech článcích 

v červnu 1řřŘ i na p elomu íjna a listopadu v roce Ň000. Pouze deník Právo uve ejnil 

článek, kde informuje o chyb . Dva zbylé tituly svou chybu p ešly bez povšimnutí. 

Auto i článk  ud lali také n kolik faktických chyb. Nejvíce jsem jich objevila  

v MF DNES. V článku popisujícím Kajínk v út k z Mírova je potvrzeno jedním 

z dozorc , že m l v ze  u sebe mobilní telefon. Tato informace, ale byla pozd ji 

vyvrácena. Ve stejném článku je také popsáno, že Kajínek použil k út ku vlasec  

a matici. Ve skutečnosti místo matice použil baterii. Také v části informující o dopadení 

uprchlíka noviná i MF DNES chybovali. V textu zabývajícím se Marií Černou  

je napsáno, že v byt  s ní žila dcera. Manželé Černí mají syna. U deníku Právo jsem 

nalezla jednu chybu. Noviná i zde informovali, že Kajínkovi s út kem z Mírova 

pomáhal Zden k Vocásek. Ve skutečnosti to byl Martin Vlasák. V Blesku jsem 

zaznamenala také jednu nep esnost. Čtená i jsou informováni, že Kajínek uprchl  

za pomoci zbran . B hem jeho út ku ale st ílela pouze v ze ská ostraha. Blesk 

informuje až na hranici fikce, kdy dokonce na titulní stranu umis uje informace  

od jakéhosi anonyma, který noviná e informuje o smrti uprchlého v zn ,  

p ičemž noviná i nemají tuto informaci ničím podloženou.  

 Jak už jsem uvedla, nejvíce prostoru bylo kauze v nováno v deníku Právo,  

a to i na titulní stran . Ostatní články se nejvíce vyskytovaly na stran  t i a čty i. 

Nejmén  článk  zve ejnil deník MF DNES. ůuto i sice nenapsali tolik článk  jako 

v Právu, ani je neuve ej ovali tak často na titulní stranu, ale text m spojených s kauzou 

byla ud lována značná priorita. Nejčast ji se objevovaly na stranách dva a t i. Blesku 
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bylo uve ejn no sice více článk  než v MF DNES, ale bylo jich nejmén  umíst no  

na první stranu a ani jejich priorita nebyla p íliš d razná. Články se nejčast ji 

objevovaly na stran  šest a výše.  

V p íloze práce lze naleznout graf, kde shrnuji výsledky mého bádání. Tento graf 

obsahuje počet článk , fotografií, a také počet článk , jež se objevily na titulních 

stranách všech t í vybraných deník  za všechna analyzovaná období. 
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4 Film Kajínek 
Kauza Ji ího Kajínka inspirovala režiséra Petra Jákla ml., který se podílel také 

společn  s Markem Dobešem na tvorb  scéná e. Film byl uveden do kin 5. srpna Ň010  

a na DVD se začal prodávat od 5. listopadu 2010. Dramaturgem filmu byl Petr Bok, 

který se také účastnil psaní scéná e, kameru obstaral F. ů. Brabec a hudbu k filmu složil 

Václav Noid Bárta. Jákl také spolupracoval s Josefem Klímou a Jankem Kroupou,  

kte í se kauze v novali z publicistického hlediska, a o pomoc požádal i JUDr. Kláru 

Slámovou, která je Kajínkovou obhájkyní.236
 

Žánr filmu je uveden jako thriller. Snímek je postaven na myšlence,  

zda je Kajínek skutečný vrah nebo jen ob  vyšet ovatel  a české justice. Film  

je natočen z pohledu obhájkyn , která je inspirovaná právničkou Klárou Slámovou. 

Do hlavní role byl obsazen ruský herec Konstantin Lavron nko. Za tuto roli  

byl nominován ve filmové anket  Český lev na cenu za nejlepší mužský herecký výkon. 

Cena ale nezískal. V této anket  nominaci zúročil Vladimír Dlouhý, který získal cenu  

za nejlepší vedlejší mužský herecký výkon. Do ženské hlavní role, která p edstavuje 

Kajínkovu obhájkyni, byla obsazena Tatiana Vilhelmová.237
 Podrobné filmografické 

údaje jsou k dispozici v p ílohách diplomové práce. 

4.1 Tvorba Petra Jákla ml. 
Snímek Kajínek byl Jákl v první režisérský počin. O film se začal zajímat  

již v 1994 jako herec ve Maigretova trpělivost (1994, Andrzej Kostenko). Jako herec, 

kaskadér a doubler dostal p íležitost i ve filmech od amerických tv rc , nap . Česká 

spojka ĚŇ00Ň, Joel Schumacherě či Eurotrip (2004, Jeff Schaffer, Alec Berg, David 

Mandelě. Objevil se také v českých snímcích, nap . Cesta peklem Ě1řř5, Martin Hollý 

ml.) nebo Revival ĚŇ01ň, ůlice Nellisě. Druhý film, který Jákl natočil, je horor Ghoul 

(2015).
238

 ůktuáln  pracuje společn  s Kevinem Bernhardtem, Marekem Dobešem, 

Michalem Petrušem a Petrem Bokem na scéná i historického filmu Jan Žižka, který by 
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m l být uveden do kin v roce Ň01Ř a který byl m l být Jáklovým t etím režisérským 

počinem. 

4.1.1 Ghoul 

P íb h zavede diváky na Ukrajinu a je inspirován osudem sov tského sériového 

vraha a kanibala ůndreje Čikatila, který je znám pod p ezdívkami jako rostovský ezník 

či rostovský rozparovač. Ten v letech 1978–1řř0 zavraždil p es 50 žen a d tí a části t l 

svých ob tí jedl.239
 Snímek vypráví o filma ích se zám rem natočit dokument.  

Ti se vydávají na Ukrajinu do Čikatilova doma. Z pátrání po historii se však stává noční 

m ra a filma i i jejich doprovod se stávají v zni a musí bojovat o život s čímsi 

nadp irozeným. 

Jákl sáhl po zahraničním obsazení hrdin : Jennifer ůrmour, ůlina Golovlyova, 

Jeremy Isabella, Paul S. Tracey, Debra Garza, Inna Belikova, Vladimír Nevedrov atd. 

Za kameru se postavil Jan Šuster, hudbu k filmu složil Karel Havlíček a na scéná i  

se společn  s Jáklem podílel Petr Bok.240
  

4.2 Analýza filmu Kajínek 

4.2.1 Fabule p íb hu  
P íb h má dv  hlavní postavy, od kterých se odvíjí dv  d jové linie. První  

je Klára Pokorová, obhájkyn  Ji ího Kajínka. Film líčí jak její osobní, tak profesní 

život. Nastín no je seznámení a společné soužití s partnerem Janem Doležalem, kariéra 

advokátky i osobní život spojený se starší sestrou Fastovou. ůutor snímku  

se prost ednictvím postavy právničky hodn  vrací v d ji k minulosti. V první části filmu 

divák nahlíží na celý d j p edevším jejíma očima. To se zm ní po neúsp šném soudu, 

kdy byla žádána obnova procesu s Kajínkem. Od té doby p ebírá roli hlavní postavy 

práv  Kajínek. Ve snímku je p edstaven jako v ze  a uprchlík. Z jeho p edchozího 

života se p íliš nedozvídáme. Divák je seznámen s pobytem ve v zení, p ípravou út ku, 

samotným út kem a pobytem na svobod .  
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4.2.2 Syžet p íb hu  
Na následující stránce popíši syžet snímku Kajínek. Jelikož v této části práce 

cituji pouze ze snímku Kajínek, pro p ehlednost vždy v závorce za citací uvádím čas, 

kdy daná replika ve filmu začíná. 

Společn  s úvodními titulky je divák m p edstaven podnikatel Perner a jeho 

praktiky gaunera: vydírání, únosy, mučení, spolupráce s policií, úplatky nebo nelegální 

obchod se zbran mi. St ídají se záb ry na novinové články týkající se dobových p ípad  

a záb ry jsou podbarveny citacemi z rozhlasu a televizních reportáží vztahující  

se k po revoluční dob .  

Následuje rekonstrukce vraždy, kde je v roli vraha p edstaven Kajínek. Scéna 

začíná p íjezdem plze ského podnikatele Pernera a jeho bodyguard  bratr  

Klempárových. V jednom ze záb r  je kladen d raz na podnikatel v magnetofon. 

St elba je velmi d v ryhodná a je zpracována autenticky podle soudních spis .  

D j p echází ke Kajínkovi, kde za pomoci záb r  na novinové články a úryvky 

z reportáží divák zjiš uje, že byl odsouzen na doživotí. Objeví se titulky s informací,  

že d j je inspirován skutečným p íb hem Ji ího Kajínka. 

První záb ry ze samotného snímku jsou z v znice, kde se mladá právnička Klára 

Pokorová setkává s Kajínkem a informuje ho o možnosti obnovení procesu. Ten ji však 

odmítá. V dalších záb rech se divák více dozvídá o postav  Pokorové. Je zde 

p edstaven její p ítel, editel právnické kancelá e a bývalý Kajínk v advokát Jan 

Doležal. Dozvídáme se, že Pokorová je p ípadem až posedlá a Doležal s jejím 

počínáním, návšt vou Kajínka ve v znici a snahou ho obhajovat, nesouhlasí. Doležal 

shrnuje Kajínk v dosavadní osud: „Kradl a basa, utekl a kradl, zase basa. Utekl  

a napadl policajty, basa. Utekl a nejspíš vraždil, opět basa. Mně on do té basy prostě 

tak nějak pasuje.“ Ě00:11:55ě Je zde také p edstaven Novotný, hlavní záporná postava, 

který p ichází za Pokorovou a Doležalem jako p ítel. Následují záb ry z v znice,  

na které navazuje nezda ilý Kajínk v út k.  

D j se op t vrací k Pokorové a Doležalovi. Jsou vykresleni jako harmonický pár. 

Jediný nesoulad mezi nimi je názor na Kajínkovu kauzu. Když se Pokorová dozví,  

že Kajínek souhlasí, aby ho obhajovala, Doležal ji nutí, aby ho odmítla a varuje ji:  

„Už jsem ti íkal, že je to nebezpečný. Ne jenom on, ale všechny věci kolem. Vě  mi,  

že vím, o čem mluvím. Kajínka prostě hájit nebudeš a dost.“ (00:22:07) Pokorová  
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ale jeho výhružky nep ijímá a mí í do v znice za Kajínkem, kde ho informuje,  

že má nového sv dka a má v plánu nechat obnovit proces. Ten p istupuje k celé situaci 

skepticky. eč dojde i na jeho bývalého obhájce Doležala, kterého Kajínek zkritizuje: 

„Pro něj to byl jenom kšeft. Ani se neobtěžoval si o tom promluvit s policajtama.“ 241
 

(00:23:41) Pokorová mu nep izná, že je jeho p ítelkyn .  

Pokorová navšt vuje známého svého partnera Novotného. D j se odehrává 

v jeho luxusním sídle. Pokorová se zajímá o Kajínk v p ípad a z jejich rozhovoru 

vyplývá, že Novotný v roce 199ň pracoval na policejním editelství v Plzni. „Já jsem 

v té době dělal něco jako dozor nad západočeskou policií a kauza Kajínek byla jedna 

z těch, ve které bylo hodně rozporů,“ (00:24:38) vysv tluje Novotný Pokorové  

a souhlasí s ní, že došlo p i vyšet ování k chybám. Pokorová se zmi uje také  

o p eživším sv dkovi plze ských vražd, Vlastimilovi Klempárovi, u kterého pochybuje 

o jeho sv dectví. To Novotný vysv tluje takto: „No to ne, Kajínek st ílel, ale nebyl sám. 

(…) No a ten někdo nosil placku a služební zbraň.“ (00:25:14) Také jí zd raz uje,  

že Kajínkovi nabídli, aby ekl, kdo s ním st ílel. Z rozhovoru jsou vyrušeni vnukem 

Novotného. Pokorová op t navšt vuje Kajínka ve v znici, kde se od n j dozvídá,  

že Novotný mluvil o policistovi Lejčkovi, ale upozor uje ji, že ho vid l poprvé  

až u soudu.  

Pokorová jede autem a cestou si promítá pr b h vraždy. Diváci nyní už nevidí 

vrahovi do tvá e. Je zde zd razn n záb r na nedopalky cigaret ležící na míst  činu. 

St elec také bere mrtvému podnikateli jeho diktafon i s nahranou kazetou. Pokorová 

p ijíždí do pr myslové oblasti, kde vyhledá Lejčka, který nyní pracuje jako ostraha 

objektu. Ten se s ní však odmítá bavit. Pokorovou zajímají p edevším zaprotokolované 

nedopalky z místa činu a Perner v diktafon, které se ztratily. V záb rech je kladen d raz 

na to, že Lejčko kou í, odhazuje a zašlapuje nedopalek cigarety. Divák m jsou pomocí 

pročítání spisu právničkou nabídnuty retrospektivní záb ry ze života podnikatele 

Pernera, pro kterého policista Lejčko nechá únést za úplatek mladou podnikatelku 

Fastovou. Ta je mučena a znásiln na.  

V další scén  je podrobn ji p edstaven vztah Doležala a Pokorové. Na ob d  

v luxusní restauraci se Doležal od Pokorové dozvídá, že Kajínka skutečn  zastupuje, 

z čehož je vyveden z míry. Snaží se jí objasnit, že Kajínek je lhá  a s Lejčekem se znal 
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už z d ív jška, nebo  doma má jejich společnou fotografii. Po roztržce mezi postavami 

se dozvídáme, že unesená podnikatelka Fastová je starší sestra Pokorové, a proto 

Pokorová Kajínka tak obdivuje, i když je možnost, že Pernera a jeho bodyguarda zabil.  

Pokorová se vydá za Klempárem, bodyguardem Pernera, který p ežil pokus  

o vraždu a snaží se zjistit, jestli se jednalo o náhodu, nebo zám r, aby sv dčil proti 

Kajínkovi. „P ípad Kajínek jde znovu p ed soud, a jestli budete zase lhát, tak vás 

dostanu na k ivou výpověď. Půjdete sedět, to vám slibuju,“ (00:40:15) vyhrožuje 

Pokorová Klempárovi poté, co se s ní odmítne bavit. 

Následují scény ze soudu, kdy je žádáno o obnovu soudního ízení. Soud  

je ve ejný a v soudní síni sedí také Doležal a Novotný. Pokorová je vyzvaná,  

aby potvrdila, že na podaném návrhu trvá. Ta začne vyjmenovávat nejasnosti p ípadu: 

„Policie zajistila nedopalky, které údajně pat ily st elci. Můj klient však byl vždy 

neku ák. Proto se p ed prvním procesem záhadně ztratily? Vlastimil Klempár odp isáhl, 

že Kajínek st ílel z jednoho místa, aniž by se pohnul. Policie však neudělala 

rekonstrukci. Ta by totiž prokázala, že úhly výst elu jeho tvrzení neodpovídají. Policie 

na místě činu dokonce ani nezajistila otisky. Máme svědka, kterému se Klempár svě il, 

že st elců bylo víc. Proč nedostal Vlastmil Klempár ránu jistoty do hlavy jako jeho bratr 

a podnikatel Perner. Měl snad p ežít, aby svědčil? V novém ízení dokážeme, že celý 

p ípad byl zmanipulován a velkou roli v něm hrála sama policie.“ (00:42:07) Slovo  

u soudu dostane Lejčko, který p idá další nejasnost: „Vlasta Klempár se na chvíli 

probral z bezvědomí. Zeptal jsem se ho, kdo na ně st ílel a on mi ekl: „Ser na to.  

Já toho fízla dostanu sám.“ (00:42:58) Naopak Klempár odmítne vypovídat  

a k výpov di u soudu ho nep im je ani dotaz ze strany Pokorové, jestli se sv oval 

svému spoluv zni, že Kajínek nest ílel. Doležal a Novotný se potkávají na toaletách, 

kde dojde ke sporu. Novotný varuje Doležala, aby Pokorová p ípad Kajínek op t 

neotevírala. Novotný se zmíní i o jakési dohod  mezi ob ma muži. Dojde  

na vyhrožování i vulgární slovník. D j se vrací zp t do soudní sín , kde jsou zúčastn ni 

informováni, že návrh na obnovu procesu je zamítnut a soudkyn  to od vod uje 

následovn : „Senát se rozhodl pro nedostatek věrohodných a nových skutečností. Svědci 

navrženi obhajobou nep esvědčili soud o nutnosti obnově ízení.“ (00:48:21) 

Po soudu jde Doležal navštívit Lejčka. Divákovi už musí být jasné, že jsou oba 

do p ípadu zapleteni. Doležal Lejčka vyzývá: „Buď budeš držet hubu zav enou,  
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anebo budeš mluvit, ale pak o všem, jasný? To, co na tebe vím, je tak na osm let.  

Takže si vyber buď já, nebo Novotný.“ (00:49:46) Doležal odchází, aniž by Lejčko stihl 

reagovat. Doležal jede autem a telefonuje s Pokorovou, se kterou probírá p ípad. 

Informuje ji, že pro ni má nové informace k p ípadu. Proti n mu vyrážejí dva 

automobily a vytlačují Doležalovo vozidlo ze silnice, které padá z nadjezdu. Další scény 

zavád jí diváky na Doležal v poh eb, kde Pokorová potká Novotného, jenž jí vyjád í 

up ímnou soustrast, ale zárove  ji upozor uje: „Víte, tohle nebyla normální nehoda. 

(…) Tahle nehoda se jmenuje Lejčko. (…) Lejčko je pod policejním dozorem, tedy kvůli 

jiné trestné činnosti. Honza ho po soudu navštívil, asi vám chtěl pomoct  

ve vyšet ování.“ (00:53:02) Zárove  ji navádí k možnosti, aby Kajínek ekl, že s ním 

st ílel i Lejčko.  

Pokorová jde informovat Kajínka do v znice o smrti Doležala a p izná se,  

že s ním žila. íká mu o své ĚNovotnéhoě domn nce, že v tom má prsty Lejčko  

a nabádá Kajínka, aby ekl, že s ním kdysi vraždil práv  on. Kajínek odmítá. Dojde 

k hádce, kdy mu Pokorová ukáže fotografii, na které je Kajínek s Lejčkem, ješt  když 

byl na svobod . Divák je zaveden do provozu v znice. P i rozd lování ob da se Kajínek 

domlouvá s jiným v zn m, Václavem K ížkem, aby mu pomohl z v zení utéct. Nabízí 

mu za to peníze. Dohodnou se na dvou milionech. Spoluv ze  nastíní Kajínkovi detaily: 

„V p ízemí vyrábějí žaluzie. Používají k tomu silonová lanka a na manželku je spoleh. 

Ta nikdy nezklame.“ (01:02:17)  

Scéna se vrací zp t k Pokorové, která vyklízí kancelá  i byt. Telefonem  

ji zastihne Novotný. Informuje ho, že s p ípadem Kajínek končí. 

V dalších záb rech je divákovi nastín na p íprava Kajínkova út ku: pašování 

pot ebných v cí v jídle, splétání již zmín ných vláken, pozorování hlídek nebo 

p epilování okenních m íží. Út k probíhá ve tm , Kajínek má p ipravené spletené lano, 

z části postele ulomí kotvu pro lano a z l žkovin si vytvo í provizorní ochranné 

rukavice. Z okna v znice se na hradby spouští ve chvíli, kdy do cely vejde v ze ská 

služba, ale zastavit ho již nedokážou a zavelí ke st elb . Kajínek úsp šn  uniká  

na hradby, kde uvazuje druhé p ipravené lano, po kterém se spouští. Lano je ale krátké, 

a proto poslední metry seskakuje. Poslední p ekážkou na území v znice je pro n j plot 

s ostnatým drátem a hlídací pes. Za spršky st elby vše zdatn  zdolá. Probíhá lesem  

a brodí se potokem. Na kraji lesa stojí auto, ke kterému má k dispozici klíče.  
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D j filmu se p esouvá k Lejčkovi do bytu, který sleduje finálový zápas 

mistrovství sv ta v hokeji. Vyruší ho Kajínek. Chce po n m informace, ale mezi muži 

dojde k bitce. Kajínek p em že Lejčka a snaží se zjistit informace ohledn  toho,  

proč si Pokorová myslí, že podnikatele Pernera a jeho bodyguarda zabili společn . 

Zajímá ho také, kde je Perner v diktafon.  

Z televizní obrazovky se Pokorová dozvídá, že Kajínek uprchl z Mírova. 

„Nejznámější vězeň České republiky je na svobodě. Ji í Kajínek utekl včera večer kolem 

t iadvacáté hodiny. Je to první útěk v historii z věznice Mírov, která je považována  

za český Alcatraz. Je velmi těžké odhadnout, kam vedly jeho první kroky z věznice,  

ale je velmi pravděpodobné, že se bude chtít dostat p es hranice. Ji í Kajínek je podle 

našich informací ozbrojený, a proto nebezpečný. Proto žádáme všechny občany,  

kte í by p išli do styku s hledanou osobou, aby volali na linku 15Ř,“ (1:45:46) informuje 

reportér z obrazovky. Ve sledování televizoru ji vyruší vyzván jící telefon,  

kde se objeví skryté číslo. Volá ji Kajínek, žádá sch zku a informuje ji, že má nové 

d kazy. Následují záb ry na Kajínka voln  se procházejícího po m st , které st ídá 

Pokorová v automobilu. Poslouchá rádio, ze kterého zní: „V Praze je osmadvacet 

stupňů a pro všechny z vás, kte í nemáte v autě klimatizaci, to je jistě velmi horký den. 

Za všechno vděčíme pouze jednomu člověku, panu Ji ímu Kajínkovi, kterého hledá 

policie po celých Čechách i Moravě. Všechny hraniční p echody jsou pečlivě st eženy  

a v Praze jsou kolony na všech výpadovkách i v centru města, tak si dávejte pozor,  

koho vezete v autě.“ (01:16:36) Následuje scéna, kdy Pokorová p ijíždí k setm lému 

skateparku. Do auta nastupuje Kajínek. Pokorová Kajínkovi p izná, že znala Pernera. 

Kajínek ji dá originál fotografie, na které však není s Lejčkem on, ale jakýsi major 

Bukovský. Vyplývá z toho, že fotografie, která se dostala k Pokorové a na které byl 

s Lejčkem Kajínek, byla podvrh. Pokorovou také informuje, že chce najít d kaz,  

který mu skutečn  pom že. Debatu končí slovy: „Teď je na adě ten největší grázl. (…) 

Novotný.“ (01:19:27), což Pokorovou velmi p ekvapuje.  

Následuje sled scén a záb r , kdy ve v znici mučí Kajínkova spoluv zn  K ížka 

a snaží se z n j získat informace o tom, kde Kajínek p ebývá. Ten se ukrývá u jeho 

manželky, ůlice K ížkové. Pokorová si prohlíží Doležal v notebook, kde nalezne 

originál i upravenou fotografii Lejčka a Kajínka, respektive Bukovského. Novotný  

pro zm nu navšt vuje soudkyni Goreckou, která m la na starost Kajínk v p ípad,  

a vyhrožuje jí. Pokorová se schází s Lejčkem a rozhovor si nahrává na mobilní telefon. 
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Lejčko Pokorovou zasv cuje do vztah  kolem podnikatele Pernera: „Doležal za mnou 

p išel, abych mu pomohl dostat Novotného. Chtěl vás chránit. (…) Právě  

p ed Novotným. To on ídil všechny ty špinavé kšefty, už tenkrát. Jenže Perner 

s Klempárama byli naprosto neovladatelní. (…) Pak nechal od policie vyhodit  

mě i Bukovskýho. (…) Kajínek pro Novotného kradl. Uměl se dostat do trezorů,  

a pak mu nosil fotky, dokumenty, prostě kompromitující materiály na různý vlivný lidi.“ 

(01:23:23) Následn  vytahuje z kapsy zapečet né nedopalky cigaret, které posbíral  

na míst  činu. Lejčko slibuje, že p jde op t sv dčit a radí jí, a  nedopalky rychle n kam 

schová. 

Kajínek se vloupá do vily Novotného. V trezoru nalezne spis soudkyn  Gorecké, 

který je však prázdný. Nalezne i diktafon, ve kterém pro zm nu chybí kazeta. Odchází 

s nepo ízenou. Mezitím n kdo napadne Pokorovou u jejího automobilu a sebere jí 

klíčky z kabelky, na kterých má klíč od bezpečnostní schránky, kam ukryla cigaretové 

nedopalky. Poté, co se vzpamatuje z napadení, nalezne na zemi rozšlápnutý telefon. 

Další zvrat v d ji p ichází ve scén , kdy Lejčko jde s Bukovským do lesa st ílet.  

Pod záminkou, že si Lejčko vyzkouší Bukovského lepší zbra , si pušky vym ují. 

V nečekaný moment Bukovský Lejčka zast elí. Vše nahraje tak, že to vypadá jako 

sebevražda.  

Za mučeným K ížkem p ichází do v znice Novotný a nabízí mu, že se n jak 

domluví. Novotného nátlak zabral. Další scéna je z policejního zásahu, kdy dopadnou 

v byt  K ížkových Kajínka. Zajímavá je scéna, kdy se policisté spouští ze st echy domu 

a K ížková, která je na návšt v  u sousedky, si všimne lana. Okamžit  zareaguje  

a začne lano p e ezávat. Kajínek v tu chvíli spí v byt  o dv  patra níže. B hem zásahu 

vtrhnou policisté vyraženými dve mi do bytu, kde Kajínka zatknou.  

Novotný se schází s Bukovským. Vysype na zem nedopalky, které dal Pokorové 

Lejčko se slovy: „Dneska kou í kde kdo,“ (01:36:56) a p ipálí novou cigaretu 

Bukovskému. Ten ho informuje, že mají „čistý st l“, až na Pokorovou, ale že její čas 

také určit  p ijde. Novotný mu daruje zájezd do ůfriky a radí mu, a  se jen tak do Česka 

nevrací.  

Poslední scény se odehrávají ve v zení, kdy Kajínka p ijde navštívit Novotný. 

V ruce drží diktafon a p ehraje mu poslední chvíle p ed vraždou Pernera: „Bacha má 

ruce za zádama! Ty vole, vždyť je to Bukovský!“ (01:40:43) následn  je slyšet pouze 
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st elba a k ik. Novotný odchází a symbolicky zavírá dve e od Kajínkovy cely. Navštíví 

ho také Pokorová, se kterou se dohodnou, že budou dále bojovat za jeho svobodu.  

4.3 Autentičnost v přebírání faktů 

Film je sice inspirován skutečností, ale jelikož se nejedná o dokumentární 

snímek nelze jednoznačn  podložit reálnými prameny jednotlivé postavy a scény. 

Nicmén  jsem se o to pokusila v následujících podkapitolách.  

4.3.1 Filmové postavy 

Hlavní postavou je Klára Pokorová, která má p edlohu v právničce Klá e Long 

Slámové. Ta Kajínka zastupuje na p elomu rok  Ň00ň a Ň004, kdy v lednu roku 2004 

společn  se svým kolegou JUDr. Koljou Kubíčkem požádala Krajský soud v Plzni  

o obnovu procesu.
242

 Za postavou Doležala se ale neskrývá Kubíček. Kajínek m l více 

bývalých advokát , ale úpln  prvním, který mohl být p edlohou pro Doležela,  

je plze ský advokát Jaroslav Bárta, který mu byl v roce 1řřň ustanoven soudem243
  

a který ho stupoval i b hem jeho út ku z Mírova v roce 2000. Není však pravdou,  

že by Slámová m la s Bártou nebo s jakýmkoliv jiným p edchozím Kajínkovým 

advokátem milostný pom r. Její osobní vztah se liší i k další postav  a tou je 

podnikatelka Fastová. Slámová má ke Kajínkovi pouze profesionální postoj a není 

s kauzou okolo podnikatele Jandy nijak propojena. Postava Fastové pravd podobn  

vychází z reálných podklad . Její p edlohou by mohla být plze ská podnikatelka 

Jaroslava Kastnerová, která byla na Plze sku Jandovou konkurentkou v oblasti fitness. 

Celá situace m la vyústit jejím únosem. K afé e se vyjad uje i Jandova manželka:  

„V Borském parku našli paní Jarku K., nahou p ivázanou ke stromu. Podezírali z toho 

Štefana244
 i s jeho ochrankou. V tu dobu už ale paní Jarka dlužila opravdu veliké peníze 

všem možným vlivným podnikatelům v Plzni. A nebyly to zrovna malé částky. Kdo to 

tenkrát doopravdy udělal, nikdo nevěděl najisto, vše byly jen samé domněnky.“245
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P edlohou zavražd ného podnikatele Pernera je Štefan Janda a jeho bodyguardi 

brat i Pokošové, kte í byli inspirací pro postavy bratr  Klempárových. Perner m l ve 

filmu „svého policistu“ Lejčka. Usuzuji, že ve skutečnosti se jedná o policistu Jaroslava 

Kron áka. Kron ák se nestal ob tí vraždy ani nespáchal sebevraždu, stále žije. Dalším 

policistou, který je do kauzy ve filmu zapleten, je major Bukovský. Tomu by mohla  

být p edlohou osoba Jana Mikeše. Ten byl v dob  vražd také policistou v Plzni. Pozd ji 

byl odsouzen za podvody s realitami a falšováním faktur. Mikeš ale kolem roku Ň004 

„mizí ze sv ta“ a do dnešní doby je nezv stný.246
 T etí postava spojená s policií  

je Novotný. Ve filmu zazní, že v roce 1řřň d lal na policejním editelství v Plzni, 

z filmu ale nevyplývá, co d lá nyní. I p esto se domnívám, že v p edloze se jedná  

o Ladislava Kade ábka, který v dob  vražd byl vrchní komisa  M stského editelství 

policie v Plzni. To je ale jediný rys, který tyto dv  osoby propojuje. Spíše se domnívám, 

že postava Novotného je čist  vymyšlena pro scéná  filmu.  

Postava manžel  Václava a ůlice K ížkových má také p edlohu v reálných 

osobách v Kajínkov  kauze. Na út ku v roce 2000 se skutečn  Kajínek ukrýval v byt  

manželky svého spoluv zn . Konkrétn  se jedná o Ludvíka Černého, který jak už 

zazn lo, je známý z kauzy orlických vražd. Ten si v dob  Kajínkova út ku odpykával 

sv j trest ve stejné v znici, tedy na Mírov . K ížek m  pravd podobn  ješt  jednu 

p edlohu. S Kajínkem na Mírov  trávil ve stejný čas také spoluv ze  Martin Vlasák. 

Vlasák strávil u Kajínka celé odpoledne i čas b hem út ku. Jejich záminka byla hra 

šach .247
 Zajímavou propojenost jsem nalezla s filmem Sametoví vrazi. Film pojednává 

o orlických vraždách postava Ludvíka Černého se ve snímku jmenuje K ížek. ůlici 

K ížkové odpovídá Černého manželka, Marie Černá. Ve filmu je velmi zajímavý záb r, 

kdy K ížková p e ezává lano sla ujícímu policistovi. Scéna vychází z reálné události. 

Sousedkou Černé byla další z manželek orlických vrah , Daniela Chodounská,  

která také b hem zatýkání p e ezala lano sla ujícímu policistovi. U soudu sv j čin 

od vodnila tím, že si myslela, že se jedná o lupiče.248
 Celá událost popisuje noviná  

Josef Klíma ve své knize: „Když policisté potichu slaňují k oknům jejího bytu, zahlédne 

                                                 
246

 SKALA, Jan. Zmizeli beze stopy. Pátrání policie rozhodn  neuzav ela. Deník [online]. 2012 [cit. 

2017-04-ŇŇ]. Dostupné z: <http://plzensky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zmizeli-beze-stopy-patrani-policie-

rozhodne-neuzavrela-20120404.html> 
247

 KLÍMů, Josef a Janek KROUPů. Pravda o Kajínkovi. itka: Daranus, Ň010. ISBN ř7Ř-80-87423-00-

4, s. 31. 
248

 Za ezání lana padla op t podmínka. iDnes [online]. 2012 [cit. 2017-04-ŇŇ]. Dostupné z: 
<http://zpravy.idnes.cz/za-rezani-lana-padla-opet-podminka-dri-

/domaci.aspx?c=A010716_120104_praha_krimi_ton> 



  

 

66 

  

je žena bydlící o poschodí výš. Popadne nůž, vykloní se a začne jednomu z policistů 

p e ezávat lano. Kdyby mu kolegové rychle nehodili další, nejspíš by z výšky několika 

pater padal k zemi a celá akce by se prozradila d ív, než by policisté vnikli do bytu.“249
   

4.3.2 Práce s časem 

Z mého zkoumání vyplynuly nep esnosti v práci s časem. Nejvíce nejasností 

vzniklo b hem Kajínkova út ku z Mírova. Ve skutečnosti Kajínek uprchl ŇŘ. íjna Ň000 

a byl dopaden Ř. prosince Ň000. Ve filmu je již Kajínkovou obhájkyní Pokorová. 

Slámová začala Kajínka zastupovat až začátkem na p elomu rok  Ň00ň a Ň004.  

Ve filmu tv rci út k ztvárnili v dob  hokejového mistrovství sv ta. Když Kajínek 

navštíví Lejčka, sleduje hokejový zápas. Z komentá e v televizi lze jednoznačn  poznat, 

že jde o slavný zápas z mistrovství sv ta v n meckém Kolínu nad Rýnem, kdy česká 

hokejová reprezentace porazila ve finále Finsko, a hokejisté z České republiky se tak 

stali po t etí za sebou mistry sv ta. Finálové utkání se hrálo 1ň. kv tna Ň001, což je šest 

m síc  po dopadení Kajínka.250
 Ve filmu je b hem Kajínkova út ku slunečno a z rádia, 

které Pokorová poslouchá v aut  Ěcituji v kapitole 4.Ň.Ňě vyplývá, že je venku dvacet 

osm stup . To rozhodn  neodpovídá počasí v listopadu a prosinci, kdy byl skutečn  

Kajínek na svobod .  

4.3.3 Práce s místy 

Nejasné umíst ní je hned v prvních záb rech snímku. Je zde zobrazen st ílející 

Kajínek vystupující zpoza pilí e mostu. V té dob  se ale u v znice Bory, ani nikde 

poblíž žádný most nenacházel a postaven byl až pozd ji s výstavbou nyn jší silnice 

I/Ň7. Celkov  se krajina kolem místa činu od roku 1řřň razantn  zm nila.251
 

 Ve filmu je také zaznamenán pokus o Kajínk v út k. Na záb rech je v znice 

Bory. Nezda ený út k je doprovázen st elbou na holuby. Tento fakt je ale ve skutečnosti 

spojován s pokusem o út k z valdické v znice v roce 1996. Z v znice Bory se Kajínek 

pokusil utéci v roce 1řř4 Ěviz kapitola Ň.7ě. Jákl v tým naopak velmi zda ile natočil 
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mírovský út k. Scéna byla natáčena z naprosto totožných míst, odkud Kajínek v roce 

2000 uprchl.
252

 K práci s fakty b hem út ku se vrátím v následující kapitole. 

4.3.4 Práce s fakty 

Jákl se velmi v rohodn  soust edil na zachycení d ležitých fakt  ve filmu. 

Velký prostor je zde v nován nejasnostem, kterými je op eden celý p ípad. Jako 

nejvýrazn jší prvek filmu je rozebrán Perner v ztracený diktafon. Jak už jsem uvedla 

v kapitole 2.6.5, také z místa činu skutečné vraždy zmizel Jand v diktafon. I když ho na 

míst  činu vid lo p t sv dk , v protokolech z vyšet ování není. Objevila se tam pouze 

magnetofonová kazeta, která byla p epsána do spisu s označením p ísn  tajné. Spis  

se ale ztratil.
253

 Ve snímku se objevuje další ztracený d kaz, cigaretové nedopalky.  

Ty jsou ale pouhou fikcí filma  a v pojednání o p ípadu jsem o nich zmínku nenašla.  

Velmi reáln  je natočen Kajínk v út k z mírovské v znice. Ve filmu  

se Kajínkovi až na podruhé povede zachytit kotvící lano na hradbu v znice. Stejn  

popsal Kajínek sv j skutečný út k Ěvíce v kapitole 2.7.1ě. Ve filmu splétá provaz  

ze silonových lanek, i to vychází z reálných podklad . Provazy spletl Kajínek dva. Díky 

prvnímu se dostal z cely ven a druhý použil na sešplhání z hradeb v znice. Druhý 

provaz byl krátký, a proto musel Kajínek poslední metry seskočit, kv li čemuž se zranil. 

Stejn  je ztvárn n i út k ve filmu. Filmový Kajínek seskakuje poslední metry z hradeb 

dol , ale do blízkého lesa odbíhá nezran n.  

Jednu z nep esností jsem nalezla také na začátku filmu. Podnikatel Perner 

p ijíždí borskými serpentýnami v Mercedesu W 126. Janda na místo činu dorazil 

v Mazd  ňŇň F.254
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5 Reflexe filmu Kajínek 
Film vyvolal v českém prost edí rozruch. Hned po premiérovém víkendu snímek 

vid lo necelých 1Ň0 tisíc divák .255
 Po necelém m síci film navštívilo v kinech kolem 

p l miliónu divák 256
 a celková bilance filmu je 7ř0 tisíc návšt vník . Film tak utržil  

83 495 208 korun a stal se t etím nejnavšt vovan jším filmem roku Ň010.257
 

5.1 Pozitivní ohlasy 

Mezi pozitivními ohlasy se objevuje p edevším chvála na herecké výkony. 

Velmi kladn  je hodnocena role Novotného, kterou ztvárnil Vladimír Dlouhý.  

„Jeho padouchovství je p esvědčivé témě  bez výhrad a způsob, jakým balí výhrůžky  

do zástěrky laskavých rad, až mrazivý.“258
 Chválena je i práce Vilhelmové. Její role  

ji podle redaktora Šafránka z Instiktu naprosto sedla a odvedla nejlepší herecký výkon 

od filmu Štěstí (Ň005, Bohuslav Slámaě.259
 Noviná ka Benediktová vypíchla skv lou 

volbu Lavron nka pro ztvárn ní titulní role díky své podob  s Kajínkem.260
  

Jako p íjemné p ekvapení jsou hodnoceny malé role Bárty a Horváthové-

Jakubiskové.261
 

Celá akce je podle recenzí podtržena prací kameramana Brabce. Kladn   

je hodnocena nap . redaktorem Dvo ákem: „Žádná bitka nevypadá úplně trapně,  

což by sice měla být samoz ejmost, ale znáte české filmy. Kamera moderně rozmáchle 

najíždí a cuká a pokud srovnáváte se současným Hollywoodem, jde o docela slušné 

nízkorozpočtové béčko. V p ípadě scény se st ílením holubů a utíkajícím Lavroněnkem 
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možná i B+.“262
 Samotná práce kameramana je hodnocena spíše negativn . Na úrove  

evropských film  je snímek azen spíše díky práci výpravy a kostymér .263
 V recenzích 

se však objevují negativní ohlasy na nepadnoucí paruku Vilhelmové.264
    

S ohledem na žánr hodnotí snímek filmový redaktor Varga. Upozor uje,  

že se jedná o režisér v debut a že podobnému žánru se v české kinematografii 

naposledy v noval Svoboda v Sametových vrazích. Vyzdvihuje, že snímek neztrácí 

tempo a Jáklovi se povedlo vystup ovat nap tí. Oproti Svobodov  filmu je navíc 

Kajínek daleko více surov jší.265
  

Celkový pohled na snímek je kladný, ale recenzenti vyzdvihují ve svých textech 

p edevším negativní body. Jákl to m l z pohledu režiséra na české filmové scén  složité, 

nebo , jak už jsem uvedla, podobný žánr v českém prost edí není p íliš častý. Z toho 

d vodu také recenzenti film srovnávají spíše s hollywoodskou tvorbou, ke které se Jákl 

snaží p iblížit, a proto má film v recenzích spíše negativa, i když celkov  vychází 

hodnocen pozitivn . Moji myšlenku potvrdil také Varga: „Lepším debutem se Petr Jákl 

snad ani uvést nemohl. Díky němu máme šanci jít do kina na český film, aniž by se 

jednalo o p itroublou komedii nebo o průměrné drama.“266
 

5.3 Negativní ohlasy  
Nejslabším článkem celého filmu je nap íč recenzemi hodnocen scéná . Podle 

noviná e Ryndy používá „školácké berličky“ ve stylu, že když je pot eba n jakou 

situaci zrekapitulovat, jedna z postav ekne: „Takže rekapitulace…“. Pozastavuje  

se i nad adou nelogičností: „Proč Kajínek roztrhává matraci, v níž má schované lano  

k útěku, když ho do ní musel p edtím schovat? Proč auto, které jede sotva padesátkou, 

skáče z mostu jako ve stot icetikilometrové rychlosti? A hlavně: proč padouch  

tak pečlivě uchovává důkazy, které by ho dostaly za m íže, místo aby je zničil?“267
 

Recenzentka Spáčilová negativn  hodnotí adu klišé: „okázalé zbohatlické rekvizity, 
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smutek utápěný ve sprše či v alkoholu, fráze typu „Tu špínu nesmyješ“ nebo  

„Pro takové je kulky škoda“. Útoky v nočním dešti či neschopní hrubí bacha i pat í  

k žánrovým manýrám…“268
 Scéná  podsekává podle recenzent  i skv lé herecké 

výkony. Konkrétn  roli Kajínka není dán dostatečný prostor pro vykreslení se.269
 

Scéná i údajn  škodí p ílišná snaha vyrovnat se hollywoodským film m, ale n které 

v ci se v českém prost edí prost  ned jí: „V realitě se lidé do telefonu p edstavují, 

publikum u soudu nedává virválem najevo souhlas či p ekvapení a milé holčičky  

v romském ghettu nenabízejí samy od sebe pomoc.“270
  

Negativn  je hodnocen dabing, a to p edevším hlavní postavy Kajínka,  

jehož hraje Lavron nko, kterému prop jčil hlas Jan Š astný, a právníka Doležala, 

kterého hrál Boguslaw Linda a pro české zn ní nadaboval Jan Vondráček.271
 Spáčilová 

kritizuje p edevším to, že hlas Kajínka neladí k jeho filmovému charisma,  

kterému vévodí p edevším v domí elity, usilovnost a soust ed nost. To samé platí ješt  

v horším m ítku pro postavu Doležala.272
  

Podle Spáčilové snímek doplácí na inspiraci v reálných událostech a chybí záv r. 

Jenže záv r nemá z čeho vzniknout a filma i v tomto p ípad  nesáhli po své fantazii ani 

nevytvo ili fikci.273
 Inspirací v reálných ko enech dle K ivánkové trpí i postava 

Kajínkovy advokátky: „Snaha inspirovat se i neinspirovat Kajínkovou advokátkou 

Klárou Slámovou vyšla víc než rozpačitě, i tak dobrá herečka, jako je Tatiana 

Vilhelmová, se s postavou musela prát, a když šlo do tuhého, evidentně ji nikdo 

nepodržel. Nepomohla jí ani (špatná) blonďatá paruka, ani její herecký kolega 

Bogusław Linda.“274
 Redaktor Landa jde ve své kritice ješt  dále. Výkon Vilhelmové 
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nazývá prkenným a celkov  herecké provedení hodnotí jako hrozné. Je to však jediná 

recenze, která k hereckým výkon m p istupuje až takto kriticky.275
 

Nad prací režiséra se zajímav  zamýšlí redaktor Fila. V zahraničí p i natáčení 

akčních film  hlavní režisér pracuje p edevším s herci. Existuje funkce, kde jakýsi 

druhý režisér pomáhá s akčními scénami, a to je práv  u snímku Kajínek problém, 

nebo  film je zam en práv  na akční scény a detaily v podob  létajících kulek  

či stékající krve. Funkce hlavního režiséra zde chybí a odnáší to film jako celek.276
 

Podobn  film hodnotí také Benediktová. Jákl sází spíše na efekty, které mají za úkol 

odloudit divákovu pozornost od nedostatk  ve scéná i.277
 Negativn  je hodnocen i fakt, 

že divák musí do kina p ijít se základními znalostmi. Ve snímku nezazní žádné 

podrobnosti z Kajínkova života.278
 

 S efekty souvisí i práce kameramana. Ta je hodnocen rozpolcen  a často 

srovnávána s hollywoodskými snímky: „zoomy a t as působí p íliš chtěně,  

bez významu.“279
 Rynda usuzuje, že film má spíše povahu komorního dramatu  

a všechny efekty a práce s kamerou jsou pro film nevhodné. Na adu p icházejí  

jen ve chvílích, kdy Kajínek utíká z Mírova, a poté když je dopaden p íslušníky URNů. 

V t chto scénách nese film znaky thrilleru a do filmu se hodí.280
 

ůuto i recenzí se shodují v hodnocení hudby. Nap íklad redaktor Dvo ák tvrdí, 

že je nezajímavá a dává d raz pouze na ohlušující údery, které mají zap íčinit nap tí.281
 

N kte í auto i recenzí se pozastavují nad volbou písn  od Michala Davida ve startující 

akční scén . Chvála toto hodnotí jako nepovedený product placement.
282
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5.4 Reakce Jiřího Kajínka 

Jelikož snímek vypovídá o žijících osobách, do své práce jsem zahrnula i reflexi 

Ji ího Kajínka, který svým p íb hem filma e inspiroval. Film vid l ve v zení 1Ř. srpna 

2010 za p ísných bezpečnostních podmínek. Film mu do v zení dopravil samotný 

režisér, který ho mohl po zhlédnutí snímku navštívit. Prost ednictvím Jákla se dostaly 

do českých médií Kajínkovy dojmy: „ ekl mi, že lidem se může zdát děj filmu p itažený 

za vlasy. Podle jeho slov je ale mnohem méně drsný než skutečnost a realita,  

kterou zažil.“283
 Podle deníku Právo kladn  hodnotil herecké obsazení a celkov  si film 

o sob  takto p edstavoval.284
 Deníky se také shodují, že Kajínek byl dojatý. Jáklovu 

citaci zve ej ují nap íklad v MF DNES: „Ani se nesnažil dojetí moc skrývat, měl 

skleněné oči a bylo vidět, že pro něj nebylo lehké sledovat svůj p íběh.“285
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Závěr 
Ji í Kajínek, jméno, které je známé snad pro každého Čecha. V roce 1998 byl 

doživotn  odsouzen za spáchání vraždy Štefana Jandy a jeho bodyguarda Juliána 

Pokoše. Ob tí útoku se stal i druhý bodyguard Vojt ch Pokoš, který pokus o vraždu 

p ežil. Kajínek se proslavil p edevším jako notorický út ká  z v znic. Jeho nejslavn jší 

út k se stal v roce 2000, kdy utekl z Mírova.  

Hlavním tématem této diplomové práce jsou události odehrávající se kolem 

Kajínka.  Na celý p ípad jsem nahlížela v n kolika r zných rovinách. Vycházela jsem 

z odborných a publicistických knih, které k p ípadu vznikly, zkoumala jsem mediální 

obraz kauzy a zam ila jsem se také na filmový snímek Kajínek, který režíroval Petr 

Jákl ml.  

V teoretické části jsem vycházela p edevším z odborné literatury, kde jsem se 

soust edila na filmovou dramaturgii. Nejprve jsem definovala dramaturgii a tvorbu 

p íb hu, poté jsem p ešla k popisu vzniku scéná e. Ve stejné kapitole jsem uvedla 

p íklady českých i sv tových film , které čerpaly z reálných podklad . Zam ila jsem se 

také na filmy inspirované kriminálními činy a út ky z v zení. V druhé kapitole 

teoretické části jsem p edstavila celý p ípad i stručný životopis Kajínka a Jandy. 

V novala jsem se plze ským vraždám, jejich vyšet ování, nejasnostem v p ípad   

i Kajínkovým út k m z v zení.  

Pro tvorbu praktické části jsem si v počátku práce položila t i výzkumné otázky. 

Ve t etí kapitole jsem se zabývala první z nich: „Jak vypadá mediální obraz p ípadu 

v českých novinách?“ ůnalýzu jsem provád la ze t ech českých celostátních denících: 

Mladé frontě DNES, Rudém právu Ěpozd ji p ejmenované na Právo) a Blesku, u nichž 

jsem zvolila t i období, b hem nichž jsem očekávala, že se bude kauza na novinových 

stránkách objevovat. Prvním ze zmín ných období je kv ten až červenec roku 1řřň 

Ěspáchání vraždě, druhé období zahrnuje červen roku 1řřŘ Ědoživotní odsouzení 

Kajínkaě a t etí etapa je od íjna do prosince roku Ň000 ĚKajínk v út k z v znice Mírov 

a následné dopadeníě. Zjistila jsem, že nejvíce byl p ípad medializován v roce 2000. 

P ípad se na stránky deník  dostával pravideln  po celou dobu Kajínkova pobytu  

na svobod  i po jeho dopadení, a to dokonce na titulních stranách. Nejvíce se p ípadu 

v noval deník Právo. Všechna zkoumaná periodika se dopustila nejr zn jších 
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nep esností od faktických chyb, kdy bylo špatn  uvedeno jméno spoluv zn ,  

který Kajínkovi pomáhal s út kem286, až po komolení v z ova jména.287
 Ukázalo  

se také, že je velmi d ležité ov ovat zdroj informací. Nap íklad deník Blesk jednu  

ze svých titulních stran v noval anonymovi, který noviná e informoval o smrti Kajínka. 

Ten byl však za pár týdnu dopaden živý.288
 

Ve čtvrté kapitole jsem rozebrala další otázku: „Jak autor snímku zachytil 

realitu ve filmu?“ Zabývala jsem se českým hraným filmem Kajínek od Petra Jákla ml. 

Nejprve jsem shrnula režisérovu biografii a dosavadní filmografii. Zpracovala jsem 

syžet a fabuli snímku a porovnala použitá fakta ve filmu se známou realitou,  

kterou jsem p edstavila ve druhé kapitole za pomocí odborných a publicistických knih.  

V souvislosti se Jáklovým snímkem jsem se v poslední kapitole zam ila na jeho 

reflexi. Snažila jsem se odpov d t na poslední výzkumnou otázku: „Jak k filmu 

p istupují filmové recenze?“ Ve snímku byly nejvíce pozitivn  hodnoceny herecké 

výkony, a to jak hlavních protagonist  Tatiany Vilhelmové a Konstantina Lavron nka, 

tak vedlejších rolí ztvárn nými Václavem Noidem Bártou a Deanay Horváthové-

Jakubiskové. Naopak nejvíce je kritizován scéná , dabing a hudba. Celkový pohled  

na snímek je kladný, ale recenzenti však vyzdvihují ve svých textech p edevším 

negativní body. Jákl to m l z pohledu režiséra na české filmové scén  obtížné,  

nebo  podobný žánr není v českém prost edí p íliš častý. Z tohoto d vodu recenzenti 

film srovnávají spíše s hollywoodskou tvorbou, ke které se Jákl snažil p iblížit.  

Do záv ru kapitoly jsem také zahrnula Kajínkovu reflexi na Jákl v snímek.  

Kauza kolem Kajínka je stále živá. Vybrala jsem si ji p edevším kv li 

neutichající polemice o v z ov  vin  či nevin . ůktuálnost celé kauzy se mi potvrdila 

b hem finální tvorby celé práce, kdy byla prezidentem Milošem Zemanem uve ejn na 

na TV Barrandov v po adu TÝDEN S prezidentem informace, že je z jeho strany  

pro Kajínka p ipravena milost. Pravd podobn  se tak schyluje ke zvratu v celé kauze  

a Kajínek se po více jak Ň0 letech díky Zemanov  amnestii dostane na svobodu.
289
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Summary 

The main topic of this master thesis are the events taking place around Ji í 

Kajínek, who was sentenced to life imprisonment for murder of Štefan Janda and his 

bodyguard, Julián Pokoš. ů second bodyguard, Vojt ch Pokoš was also a victim of the 

attack, however he survived the attempted murder. The author of the thesis looked on 

the whole case from different perspectives and based the observations on scientific and 

publicistic books which were written about the case. The author also examined media 

pictures of the case and focused on the movie Kajínek, directed by Petr Jákl junior. 

The theoretical section is mostly based on scientific literature, with special focus 

on film dramaturgy. First, the author defined dramaturgy and storytelling. In the next 

step, the author moved to the description of the emergence of scenario. In the same 

chapter, examples of Czech and international movies, which were based on the real 

story materials, were also noted. The author focused on movies inspired by criminal acts 

and jailbreaks. In the second chapter of the theoretical section, the whole case was 

introduced together with a brief biograpy of Kajínek and Janda. The author payed 

attention to Pilsen murders, investigation, uncertainties in the case and Kajínek´s 

jailbreaks.   

For the practical section, the author asked three research questions. The third 

chapter is dedicated to the first of these questions: “What does the media picture of the 

case look like in the Czech pressť” ůnalysis was taken on the three Czech national daily 

newspapers: Mladá fronta DNES, Rudé právo (later rebranded to Právo) and Blesk. For 

the analysis, the author chose three periods, where the presence of the case could be 

expected in the newspaper. The first of these periods is from May till July 1993 

(murders committing); the second period includes June 1998 (life imprisonment 

sentence for Kajínekě and the third period takes place from October till December 2000 

ĚKajínek´s jailbreak from Mírov prison and his subsequent captureě. 

The fourth chapter considers the question: “How did the director capture reality 

in the movieť” The author analyzed the Czech movie Kajínek, directed by Petr Jákl 

junior. The author initially worked with syuzhet and fabula of the movie and compared 

the facts used in the movie with known reality, which was presented in the second 

chapter with the help of scientific and publicistic publications. 
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The last chapter of the thesis focuses on reflection of the Jákl´s movie. The 

author tries to answer the last research question: “What is the approach of reviews to the 

movieť” From the director´s point of view, Jákl faces the problem that this kind of film 

is rarely covered in Czech cinema.  At the end of the chapter, the author also 

summarised Kajínek´s own reflection on Jákl´s movie.  
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Ň000, roč. 11, č. Ň7Ň, s. ň. 

ŠVERDÍK, Michal a Jana KOLOMůZNÍKOVÁ. Šéfka v znice: ůni psi by 

nepomohli. MF DNES. 1. 11. Ň000, roč. 11, č. Ň54, s. Ň.  

ŠVERDÍK Michal a Ji í PIRNÍK. Kajínek utíká policii již m síc. MF DNES. 29. 11. 

Ň000, roč. 11, č. Ň77, s. 6. 

ŠVERDÍK, Michal, Jana KOLOMůZNÍKOVÁ a Jan GůZDÍK. Vrah Kajínek 

prchá, policie zatím neusp la. MF DNES. ň1. 10. Ň000, roč. 11, č. Ň5ň, s. 1. 

ŠVERDÍK, Michal, Jana KOLOMůZNÍKOVÁ a Jakub Unger. Vedení Mírova 

zanedbalo ostrahu, tvrdí dozorci. MF DNES. 6. 11. Ň000, roč. 11, č. Ň5Ř, s. ň. 

ŠVERDÍK, Michal, Jana KOLOMůZNÍKOVÁ a Sabina SLONKOVÁ. S Kajínkem 

mohl utéct další v ze . MF DNES. Ň. 11. Ň000, roč. 11, č. Ň55, s. 1. 

UJ. Co d lal Kajínek p i akci. MF DNES. ř. 1Ň. Ň000, roč. 11, č. ŇŘ6, s. Ň. 

VIČÍK, Radek. Kajínek vždy vynikal, íká jeho známý. MF DNES. 7. 11. Ň000, roč. 

11, č. Ň5ř, s. ň.  

ĚČTKě. Byl dopaden n mecký Kajínek. MF DNES. Ř. 11. Ň000, roč. 11, č. Ň60, s. 

13. 
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ĚČTKě. Kajínek: Černou jsem ke spolupráci p inutil. MF DNES. 16. 1Ň. Ň000, roč. 

11, č. ŇřŇ, s. 4. 

ĚČTKě. O Menclové do týdne. MF DNES. Ň. 11. Ň000, roč. 11, č. Ň5ň, s. ň. 

ĚČTKě. editel v znice odvolán. MF DNES. 6. 11. Ň000, roč. 11, č. Ň5Ř, s. ň 

 

Rudé právo: orgán Československé sociálně demokratické strany dělnické. Praha: 1920-

1995. ISSN 0032-6569. 

Mrtvý a t žce zran ní v prost ílené mazd . Rudé právo. 1. 6. 1řřň, roč. ň, č. 1Ň6, s. 

2.  

Mazda plná náboj . Rudé právo. ň. 6. 1řřň. roč. ň, č. 1ŇŘ, str. 4. 

 

Právo: Nezávislé noviny. Praha: Borgis, a.s., 1995- . ISSN 1211-2119. 

AJO. Choval se jako frajer. Právo. 11. 1Ň. Ň000, roč. ř, č. ŇŘ7, s. Ň. 

ůJO. Kajínek a osmnáct dalších. Právo. 13. 11. Ň000, roč. ř, č. Ň64, s. 3. 

ůJO. Každou bábovku nekrájejí. Právo. 1. 11. Ň000, roč. ř, č. Ň54, s. 3. 

AJO. Ministr Rychetský zakázal krátkodobé opušt ní káznic. Právo. 8. 11. 2000, 

roč. ř, č. Ň60, s. 4. 

ůJO. Nezastavilo ho v bec nic. Právo. ň1. 10. Ň000, roč. ř, č. Ň5ň, s. ň. 

ůJO. Rekonstrukce zatčení Kajínka začátkem roku. Právo. ŇŘ. 1Ň. Ň000, roč. ř, č. 

300, s. 1. 

ůJO. Rychetský stále nevylučuje stížnost ve prosp ch uprchlíka. Právo. 23. 12. 

Ň000, roč. ř, č. ŇřŘ, s. 4. 

ůJO. Strážnému, který minul hrozí trest. Právo. 3. 11. Ň000, roč. ř, č. Ň56, s. 2. 

ůJO. Šéf Mírova odvolán. Právo. 6. 11. Ň000, roč. ř, č. Ň58, s. 1. 

ůJO. Uprchlíka hledala i URNů. Právo. 3. 11. Ň000, roč. ř, č. Ň56, s. 2. 

ůJO, JBS, MEZ. Za út k Kajínka finančn  potrestán šéf Mírova. Právo. 2. 11. 2000, 

roč. ř, č. Ň55, s. Ň. 

ůJO, MEZ, PEM. Policie: Pátrání po Kajínkovi neskončí, dokud ho nenajdeme. 

Právo. 6. 12. Ň000, roč. ř, č. Ň83, s. 4. 

ůJO, MEZ, ZTS. Za Kájínk v út k padaly na Mírov  hlavy. Právo. 1. 11. 2000, 

roč. ř, č. Ň54, s. ň. 

ůJO, MHR, PEM. Deset dn  po út ku Ji ího Kajínka je policie bezradná. Právo. 7. 

11. Ň000, roč. ř, č. Ň59, s. 4. 
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ůJO, PůB, PEM. ůdvokát chce dostat vraha Kajínka znovu p ed soud. Právo. 8. 11. 

Ň000, roč. ř, č. Ň60, s. 4. 

BISKUP, Patrik. Muž, který odsoudil vraha, je rozrušen. Právo. ň1. 10. Ň000, roč. ř, 

č. Ň5ň, s. 1. 

BISKUP, Patrik. Soud poslal Kajínka za m íže na doživotí. Právo. Ň4. 6. 1řřŘ, roč. 

7, č. 146, s. ň. 

BISKUP. Patrik. Stal se na pár minut Kájínkem. Právo. 1. 11. Ň000, roč. ř, č. Ň54, s. 

1. 

BISKUP, Patrik a Martin ZEMůN. Soudce st eží bodyguardi. Právo. 1. 11. 2000, 

roč. ř, č. Ň54, s. 3. 

BLůNDů, Robert. Šlouf a Št pánek hájí trest smrti proti v li svých stran. Právo. 6. 

11. Ň000, roč. ř, č. Ň58, s. 2. 

DPů, KOV. Prchající „n mecký Kajínek“ je už zase zpátky za m ížemi. Právo. 8. 

11. Ň000, roč. ř, č. Ň60, s. 8. 

FELT, Karel. Rosický se na Spart  loučil, čeká se na Liuniho. Právo. 13. 11. 2000, 

roč. ř, č. Ň64, s. 17. 

FELT, Karel a Martin Kézr. Šest olympijských medailist  kandiduje na sportovce 

roku. Právo. ň0. 11. Ň000, roč. ř, č. Ň7ř, s. Ň0. 

FO T, Vladimír. Doživotní žalá ování Martina Vlasáka je podle jeho otčíma 

justiční omyl. Právo. 4. 11. Ň000, roč. ř, č. Ň57, s. 4. 

GÖ, HOU. Opozice rozho čena. Právo. ň1. 10. Ň000, roč. ř, č. Ň5ň, s. ň. 

HM. Inteligentní a nebezpečný. Právo. ň1. 10. Ň000, roč. ř, č. Ň5ň, s. ň. 

JR. Dva mírovští dozorci obvin ni. Právo. 16. 11. Ň000, roč. ř, č. Ň67, s. 4. 

JR, ZST, ůJO. Odd lení, z n hož utekl Kajínek, bylo nov  zbudováno. Právo. 3. 11. 

Ň000, roč. ř, č. Ň56, s. 2. 

KůLINOVÁ, Jana. Silvestra stráví Kajínek sám u televize, ale bez alkoholu. Právo. 

ň0. 1Ň. Ň000, roč. ř, č. ň0Ň, s. 4. 

KůLINOVÁ, Jana. Je jasné, že ho n kdo udal. Právo. 11. 12. Ň000, roč. ř, č. Ň87, s. 

3. 

KůLINOVÁ, Jana. Lavinu út k  nep edpokládáme. Právo. ň1. 10. Ň000, roč. ř, č. 

253, s. 3. 

KůLINOVÁ, Jana. Nejbezpečn jší cely jsou ve Valdicích. Právo. 11. 12. Ň000, roč. 

ř, č. Ň87, s. 3. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=ecbb4fad-c15a-46a0-804f-326f5f7619ca&index=articles_cze_2000-2003_v2&qt=&qsmpl=k%C3%A1j%C3%ADnek&qsr=%28%3D%22Pr%C3%A1vo%22%29&qsc=&qa=
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KůLINOVÁ, Jana. Strážný, který netrefil, asi neujde trestnímu stíhání. Právo. 8. 

11. Ň000, roč. ř, č. Ň60, s. 2. 

KůLINOVÁ, Jana. Šéfka v znice z stává ve funkci, p išla ale o 6,5 tisíc Kč 

m síčn . Právo. 8. 11. Ň000, roč. ř, č. Ň60, s. 2. 

KůLINOVÁ, Jana a Libor TOMICů. Rychetský nevidí d vody pro obnovení kauzy 

Kajínka. Právo. 23. 11. Ň000, roč. ř, č. Ň72, s. 4. 

KůLINOVÁ, Jana a Martin ZEMůN. Chodounská si prý policistu spletla se 

zločincem. Právo. 22. 12. Ň000, roč. ř, č. Ň97, s. 4. 

KůLINOVÁ, Jana a Martin ZEMůN. Kajínek v pancé ované cele Valdice. Právo. 

11. 12. Ň000, roč. ř, č. Ň87, s. 1. 

KůLINOVÁ, Jana a Martin ZEMůN. Za út kem Kajínka asi stojí mírovští v z ové. 

Právo. 11. 12. Ň000, roč. ř, č. Ň87, s. 3. 

KůLINOVÁ, Jana a Michal PROCHÁZKů. V kauze Kajínek obvin na z pokusu 

vraždy manželka orlického vraha. Právo. Ň1. 1Ň. Ň000, roč. ř, č. Ňř6, s. 1. 

KNÖTIG, Petr. Hledali zločince, čapli milence. Právo. 4. 11. Ň000, roč. ř, č. Ň57, s. 

1. 

KRČOVÁ, Bohumila. Kajínek je sígr, ale prý i and l. Právo. 4. 11. Ň000, roč. ř, č. 

257, s. 19. 

MAM. Kajínek: Utekl jsem, abych se ospravedlnil. Právo. Ňň. 1Ň. Ň000, roč. ř, č. 

298, s. 4. 

MAREK, Petr. Dozorci z Mírova cht jí pryč. Právo. 25. 11. Ň000, roč. ř, č. Ň74, s. 

4. 

MůREK, Petr. V Mírov  je Jirka mučedník. Právo. 11. 1Ň. Ň000, roč. ř, č. ŇŘ7, s. ň. 

MAREK, Petr. M íž z doby Marie Terezie p e ezal jen za pár minut. Právo. 1. 11. 

Ň000, roč. ř, č. Ň54, s. ň. 

MEZ. Komando nešlo úpln  na jisto. Právo. 11. 12. Ň000, roč. ř, č. Ň87, s. 3. 

MEZ. Za Kajínka se bude povyšovat. Právo. 13. 12. Ň000, roč. ř, č. Ň89, s. 4. 

PEM. Kajínek uniká už t ináct dní. Právo. 10. 11. Ň000, roč. ř, č. Ň62, s. 4. 

PEM. Kv li Kajínkovi volalo p es dvacet lidí. Právo. ř. 11. Ň000, roč. ř, č. Ň61, s. 

4. 

PEM. Plošné pátrání po Kajínkovi na Šumpersku skončilo. Právo. 15. 11. Ň000, roč. 

ř, č. 271, s. 4. 

PEM, MEZ. Černý je nervózní. Právo. 12. 12. Ň000, roč. ř, č. Ň88, s. 4. 
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PEŠ, PEM. Planý poplach v supermarketu: Kajínek už týden nezv stný. Právo. 6. 

11. Ň000, roč. ř, č. Ň58, s. 4. 

PROCHÁZKů, Michal. Každý z kluk  chce spoutat Kajínka. Právo. 12. 12. 2000, 

roč. ř, č. ŇŘŘ, s. 1. 

PROCHÁZKů, Michal. Nevím, proč Kajínka nechytili p i b hání. Právo. 15. 1Ň. 

Ň000, roč. ř, č. Ňř1, s. 4. 

PROCHÁZKů, Michal. Syn Černé si hraje u babičky. Právo. 1ň. 1Ň. Ň000, roč. ř, č. 

289, s. 4. 

PROCHÁZKů, Michal. U orlického vrahať. Právo. 9. 12. Ň000, roč. ř, č. Ň86, s. 1. 

PROCHÁZKů, Michal a Martin ZEMůN. O výletech Kajínka policie nev d la. 

Právo. 14. 12. Ň000, roč. ř, č. Ň90, s. 4. 

R ŽIČKů, Ji í a Petr MůREK. Zarazil m  chatrný stav celého objektu v znice. 

Právo. 9. 11. Ň000, roč. ř, č. Ň61, s. 4. 

SEINER, Zden k. Valdičtí p ijali zabijáka bez d su. Právo. 11. 1Ň. Ň000, roč. ř, č. 

287, s. 2. 

ZEMAN, Martin. Byli jsme s ním hotovi za čty icet vte in. Právo. 11. 12. Ň000, roč. 

ř, č. Ň87, s. 1. 

ZEMAN, Martin. Kajínek dopaden v Praze. Právo. ř. 1Ň. Ň000, roč. ř, č. ŇŘ6, s. 1. 

ZEMůN, Martin. M že to v budoucnu zkusit znovu. Právo. 14. 12. Ň000, roč. ř, č. 

290, s. 4. 

ZEMůN, Martin. Pohled z okna stál Kajínka svobodu. Právo. 1ň. 1Ň. Ň000, roč. ř, 

č. ŇŘř, s. 1. 

ZEMAN, Martin. S prací na Kajínkovi počkáme, než se dá psychicky dohromady. 

Právo. 12. 12. Ň000, roč. ř, č. Ň88, s. 4. 

ZR. Vrah Kajínek uprchl. Právo. ň0. 10. Ň000, roč. ř, č. Ň5Ň, s. 1. 

ŽůN. Diamantové struny b žn  v železá ství. Právo. 3. 11. Ň000, roč. ř, č. Ň56, s. 2. 

ŽůN. Kájínek je Kajínek. Právo. Ň. 11. Ň000, roč. ř, č. Ň55, s. Ň. 

ĚČTKě. Je na Slovenskuť Právo. 1. 11. Ň000, roč. ř, č. Ň54, s. 3. 

ĚČTKě. Kajínek: dalším dv ma dozorc m hrozí obvin ní. Právo. 11. 11. Ň000, roč. 

ř, č. Ň63, s. 2. 

ĚČTKě. Nejznám jší zločinec unikal policii plných čty icet dní. Právo. 9. 12. 2000, 

roč. ř, č. Ň86, s. 4. 

ĚČTKě. Policie dostala stovky oznámení, ale na Kajínkovu stopu nenarazila. Právo. 

15. 11. Ň000, roč. ř, č. Ň66, s. 4. 
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(ČTK). V kauze "polského Kajínka" je stíhán také editel v znice. Právo. 15. 11. 

Ň000, roč. ř, č. Ň66, s. 7. 

Exšpióni soudí, že zločinec zmizí v Brazílii či na východ . Právo. 2. 11. Ň000, roč. 

ř, č. Ň55, s. 2. 

Kajínek a Černá vypovídali shodn . Právo. 16. 12. Ň000, roč. ř, č. Ň92, s. 4. 

Kajínek s Vlasákem místo šach  ezali m íž. Právo. 4. 11. Ň000, roč. ř, č. Ň57, s. 4. 

Kajínek se z ejm  vrátí - v legendách. Právo. 11. 11. Ň000, roč. ř, č. Ň6ň, s. 4. 

Kajínek p i výslechu hájil dozorce z Mírova. Právo. 1ň. 1Ň. Ň000, roč. ř, č. ŇŘř, s. 

4. 

Policii telefonují desítky lidí. Právo. Právo. 3. 11. Ň000, roč. ř, č. Ň57, s. 4. 

Policie výslech Kajínka stále odkládá. Právo. 1Ň. 1Ň. Ň000, roč. ř, č. ŇŘŘ, s. 4. 

Uprchlík vypovídal dv  hodiny. Právo. 15. 12. Ň000, roč. ř, č. Ň911, s. 4. 

Vrah Kájínek zmizel beze stopy. Právo. 31. 10. Ň000, roč. ř, č. Ň5ň, s. ň. 

 

Blesk. Praha: Ringier ČR, 2011-2012. ISSN 1210-5333.  

ůS. Ujel v ze  na motorceť. Blesk. 6. 11. Ň000. roč. ř, č. Ň5ř, s. 5. 

AS, STA. Ministra z Kajínka »mrazí«. Blesk. Ň1. 1Ň. Ň000. roč. ř, č. Ňřř, s. 6. 

ůS, STů, KRČ. Blesk po stopách vraha. Blesk. 1. 11. Ň000. roč. ř, č. Ň54, s. 1. 

BEN. V zni páčili m íž. Blesk. 11. 11. Ň000. roč. ř, č. Ň6ň, s. 4. 

BENEŠ, Richard. ůtentátník mí il proklat  p esn . Blesk, 1. 6. 1řřň, roč. ň, č. 1Ň6, 

s. 4. 

BENEŠ, Richard. Kájínek vyfasoval doživotí. Blesk, Ň4. 6. 1řřŘ, roč. 7, č. 146, s. 6. 

BENEŠ, Richard. Ran ní st eží policie. Blesk, Ň. 6. 1řřň, roč. ň, č. 1Ň6, s. Ň. 

BENEŠ, Richard. Soud dnes rozetne p ípad Kájínek. Blesk, Ňň. 6. 1řřŘ, roč. 7, č. 

145, s. 5. 

FIK. Dojel na Kajínak. Blesk. 2. 11. Ň000. roč. ř, č. Ň55, s. ň. 

FIK. Kajínek jim zava il. Blesk. 4. 11. Ň000. roč. ř, č. Ň57, s. ň. 

KLI. Kajínka hledali v supermarketu. Blesk. 6. 11. Ň000. roč. ř, č. Ň5Ř, s. ň. 

KRČ. Derner je rozho čen. Blesk. Ň4. 11. Ň000. roč. ř, č. Ň7ň, s. 4. 

KRČÁL, Jaroslav. Gaunerem Kájínek vždy nebyl. Blesk. 1. 11. Ň000. roč. ř, č. Ň54, 

s. 5. 

KRČÁL, Jaroslav. Te  se bojí i Miroslav ůntl. Blesk. Ň. 11. Ň000. roč. ř, č. Ň55, s. 

4. 

MBů. Pár hlas  dostal i Kajínek. Blesk. ň0. 11. Ň000. roč. ř, č. Ň7Ř, s. 14. 
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MUŽ. Menclová nikoho nevyhodí. Blesk. 1ř. 1Ň. Ň000. roč. ř, č. Ňř4, s. Ň. 

RYS. Co si myslí mírovští. Blesk. ň1. 10. Ň000, roč. ř, č. Ň5ň, s. ř. 

RYS. D ti si hrají na Kajínka. Blesk. 10. 11. Ň000. roč. ř, č. Ň6Ň, s. 7. 

RYS. V Mírov  cht jí služebnu. Blesk. 24. 11. 2000. roč. ř, č. Ň7ň, s. ň. 

RYŠLINK. Pavel. Kajínek p ipravil spoluv zn  o koncert. Blesk. 10. 11. Ň000. roč. 

ř, č. Ň64, s. 10. 

RYŠLINK, Pavel. Kájínek uprchl z Mírova. Blesk. ň0. 10. Ň000, roč. ř, č. Ň5Ň, s. 6. 

RYŠLINK, Pavel. Kájínek zkazil pov st Mírova. Blesk. ň1. 10. Ň000, roč. ř, č. Ň5ň, 

s. 9. 

RYŠLINK, Pavel. Kajínek: »V nohách mám už tisíc mil...«. Blesk. Ň. 11. Ň000. roč. 

ř, č. Ň55, s. Ř. 

RYŠLINK. Pavel. Odvolaný editel z stal na Mírov . Blesk. 6. 1Ň. Ň000. roč. ř, č. 

283, s. 5. 

RYŠLINK, Pavel. Recesisté cht li navštívit Mírov. Blesk. 15. 11. Ň000. roč. ř, č. 

266, s. 6. 

SOBOTKOVÁ, ůlena. Český ůlcatraz byl spíše pánským klubem. Blesk. 4. 11. 

Ň000. roč. ř, č. Ň57, s. 5. 

SOBOTKOVÁ, ůlena. Kajínk v proces se možná znovu otev e. Blesk. 8. 11. 2000. 

roč. ř, č. Ň60, s. 5. 

SOBOTKOVÁ, ůlena. M že být Kajínek opravdu nevinnýť. Blesk. 7. 11. Ň000. roč. 

ř, č. Ň5ř, s. 5. 

SOBOTKOVÁ, ůlena. Proč chce Kajínek povraždit policajtyť. Blesk. 3. 11. 2000. 

roč. ř, č. Ň56, s. 5. 

SOBOTKOVÁ, ůlena a ůleš SVOBODů. Píše Blesku sv dek vraždy Kajínkať. 

Blesk. ň0. 11. Ň000. roč. ř, č. Ň7Ř, s. 1. 

SOBOTKOVÁ, ůlena a Jitka ZůDRůŽILOVÁ. Rychetský Menclovou ušet il. 

Blesk. Ř. 11. Ň000. roč. ř, č. Ň60, s. Ň. 

SOBOTKOVÁ, ůlena a Pavla FRÝDLOVÁ. Pánové s klíči, mámo toho dost! Vrah 

jde popravovat. Koho si koupil?. Blesk, ň1. 10. Ň000, roč. ř, č. Ň5ň, s. 1.  

SOBOTKOVÁ, ůlena a Vlastimil STů ů. Černá možná nehorázn  lže. Blesk. 14. 

1Ň. Ň000. roč. ř, č. Ňř0, s. Ř. 

SOBOTKOVÁ, ůlena a Vlastimil STů ů. Černou by zachránilo p iznání nev ry. 

Blesk. 1ň. 1Ň. Ň000. roč. ř, č. ŇŘř, s. 7. 
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SOBOTKOVÁ, ůlena a Vlastimil STů ů. Exmanželka orlického zabijáka prý 

cht la zavraždit policistu. Blesk. Ň1. 1Ň. Ň000. roč. ř, č. Ňř7, s. 7. 

SOBOTKOVÁ, ůlena a Vlastimil STů ů. Kajínek byl údajn  na Karlov  most . 

Blesk. Ňň. 1Ň. Ň000. roč. ř, č. Ňřř, s. 6. 

SOBOTKOVÁ, ůlena a Vlastimil STů ů. Kajínek dopaden!. Blesk. 9. 12. 2000. 

roč. ř, č. ŇŘ6, s. 1. 

SOBOTKOVÁ, ůlena a Vlastimil STů ů. Kajínek i ministr se načekají. Blesk. 20. 

1Ň. Ň000. roč. ř, č. Ňř5, s. 7. 

SOBOTKOVÁ, ůlena a Vlastimil STů ů. Kajínek se zachoval jako džentlmen. 

Blesk. 16. 1Ň. Ň000. roč. ř, č. ŇřŇ, s. Ř. 

SOBOTKOVÁ, ůlena a Vlastimil STů ů. Kajínek už není negativním hrdinou. 

Blesk. 11. 1Ň. Ň000. roč. ř, č. ŇŘ7, s. 5. 

SOBOTKOVÁ, ůlena a Vlastimil STů ů. Kajínek za m ížemi Co dostane od 

Ježíška. Blesk. ŇŇ. 1Ň. Ň000. roč. ř, č. ŇřŘ, s. 1. 

SOBOTKOVÁ, ůlena a Vlastimil S ůNů. Kajínka dostal z »ůlcatrazu« šlendrián. 

Blesk. Ň. 11. Ň000. roč. ř, č. Ň55, s. Ř. 

SOBOTKOVÁ, ůlena a Vlastimil STů ů. Kajínka prý vyslýchali estébáci. Blesk. 

1Ř. 1Ň. Ň000. roč. ř, č. Ňř4, s. 5. 

SOBOTKOVÁ, ůlena a Vlastimil STů ů. Kajínkovi chybí v rohodný sv dek. 

Blesk. 1ř. 1Ň. Ň000. roč. ř, č. Ňř5, s. 7. 

SOBOTKOVÁ, ůlena a Vlastimil STů ů. Z Kajínka je nadsamec v kleci. Blesk. 

15. 12. 2000. roč. ř, č. Ňř1, s. 5. 

SOBOTKOVÁ, ůlena a Vlastimil STů ů. Zabili Kajínka jeho komplicovéť. Blesk. 

1Ř. 11. Ň000. roč. ř, č. Ň6Ř, s. Ř. 

SOBOTKOVÁ, ůlena a Vlastimil STů ů. Zpečetila jeho osud“ Pročť. Blesk. 12. 

1Ň. Ň000. roč. ř, č. ŇŘŘ, s. 1. 

STA. Policie hlídala výpadovku. Blesk. 4. 11. Ň000. roč. ř, č. Ň57, s. ň. 

STů ů, Vlastimil a ůlena SOBOTKOVÁ. Kdo ho prozradí, m že být 

milioná em!. Blesk. Ň. 11. Ň000. roč. ř, č. Ň55, s. Ř. 

SVOBODů, ůleš. St elec ušet il uprchlíka i náboje. Blesk. 3. 11. Ň000. roč. ř, č. 

256, s. 5. 

REMEŠOVÁ Michaela a Dalibor MÁCHů. Sexymuž roku Ň000. Blesk. 28. 12. 

Ň000, roč. ř, č. ň01. s. 1 
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VK, VůSů. Odskáčou to za Kájínka jen malé rybyť. Blesk, ň1. 10. Ň000, roč. ř, č. 

253, s. 10. 

ĚČTKě. Další Kajínek. Blesk. 1Ř. 11. Ň000. roč. ř, č. 268, s. 1. 

ĚČTKě. Jirka mi telefonoval. Blesk. Ň. 11. Ň000. roč. ř, č. Ň55, s. Ř. 

ĚČTKě. Kajínek prchá dál. Blesk. 6. 11. Ň000. roč. ř, č. Ň5Ř, s. 1. 
(ČTKě. Kohoutek zaplatil za Kajínka hlavou. Blesk. 6. 11. Ň000. roč. ř, č. Ň5Ř, s. Ň. 

ĚČTKě. Letos uprchlo už Ň6 v z . Blesk. ň1. 10. Ň000, roč. ř, č. Ň5ň, s. 10. 

ĚČTKě. Zopakují Kajínkovo dopadení. Blesk. ŇŘ. 1Ň. Ň000. roč. ř, č. ň01, s. 7. 

Kajínek se poprvé zasmál. Blesk. 15. 1Ň. Ň000. roč. ř, č. Ňř1, s. 5. 
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P íloha č. 2 Graf vycházející z analyzovaných článků Ěgrafě 

 

 

Graf 1: Počet článk , jejich výskyt  na titulní stranách a počet fotografií ve vybraných 

obdobích 
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P íloha č. 3: Seznam citovaných filmů a seriálů Ětextě 

Anthropoid (2016, Sean Ellis) 

Bolero (2004, F. A. Brabec) 

Bony a klid Ě1řŘ7, Vít Olmerě 

Bonnie a Clyde (1967, Arthur Penn) 

Cesta peklem Ě1řř5, Martin Hollý ml.ě  

Česká spojka (2002, Joel Schumacher) 

Dánská dívka (2016, Tom Hooper) 

Eurotrip (2004, Jeff Schaffer, Alec Berg, David Mandel) 

Gangster Ka (2015, Jan Pachl) 

Gangster Ka: Afričan (2016, Jan Pachl) 

Ghoul ĚŇ014, Petr Jáklě 

Hotel Rwanda (2004, Terry George) 

Já, Olga Hepnarová ĚŇ016, Tomáš Weinreb, Petr Kazdaě 

Jack Rozparovač (1988, David Wickes) 

Jan Žižka (201Ř, Petr Jákl) 

Kauza Cervanová (2013, Robert Kirchhoff) 

Kladivo na čarodějnice Ě1ř6ř, Otakar Vávraě 

Maigretova trpělivost (1994, Andrzej Kostenko). 

P íběh kmotra (2013, Petr Nikolaev) 

Revival (2013, Alice Nellis) 

Sametoví vrazi ĚŇ006, Ji í Svobodaě 

Slavné historky zbojnické Ě1řŘ5, Hynek Bočaně 
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Steve Jobs (2016, Danny Boyle) 

Štěstí ĚŇ005, Bohuslav Slámaě 

Taxi 121 ĚŇ016, Dan Pánekě 

Tenká modrá čára Ě1řŘŘ, režie Errol Morisě 

Teorie všeho (2014, James Marsh) 

Trója (2004, Wolfgang Petersen) 

Útěk z Alcatrazu (1979, Don Siegel) 

Výměna (2008, Clint Eastwood) 

Zločin v Polné ĚŇ016, Viktor Polesnýě 

Zodiac (2007, David Fincher) 
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P íloha č. 4: Základní filmografické údaje k filmu Kajínek (text) 

 

Délka: 107 min 

Režie: Petr Jákl  

Producenti: Petr Jákl, Igor Konyukov, Petr Jákl st.  

Scéná : Petr Jákl, Marek Dobeš 

Dramaturgie a spolupráce na scéní i: Petr Bok  

Výkonný producent: Luboš Vála 

Vedoucí produkce: Jana Gospičová 

Pomocný režisér: Tomáš Zelenka 

Kamera: F. A. Brabec 

Hudba: Václav Noid Bárta 

St ih: Matouš Outrata 

Zvuk: Martin Jílek, Jan Martínek 

Architekt: Ji í Sternwald 

Výtvarník kostým : Jaroslava Pecharová 

Um lecký maskér: Ji ina Pahlerová 

Kaskadé i: DOUBLE TEůM 

 

Hrají: Tatiana Vilhelmová ĚPokorováě, Konstantin Lavron nko ĚKajínekě, Vladimír 

Dlouhý ĚNovotnýě, Boguslav Linda ĚDoležalě, Michal Dlouhý ĚLejčkoě, Deana 

Jakubisková-Horváthová ĚGoreckáě, Václav Noid Bárta ĚK ížekě, Werner Daehn 

ĚPernerě, Ken Duken ĚBukovskýě, ůlice Bendová ĚK ížkováě, Hynek Čermák ĚPakostaě, 

Richard N mec ĚVlasta Klempárě, Milan Horvát ĚZbyn k Klempárě, Marek Vašut  

Ětiskový mluvčíě, Petra ůrnautová ĚFastováě, Romana Jákl Vítková Ěreportérkaě, Josef 

Klíma Ěreportérě, Kristián Pokorný Ěvnukě, Josef Šebek Ěministrě, Lukáš Král Ěredaktorě, 

Karel Zima ĚBujóně, Natálie Topinková ĚKlempárováě, Leoš Janáček Ěstátní zástupceě, 

P emysl Bureš ĚKozákě, Norbert Lichý ĚŠvehlaě 

 

V českém zn ní: Jan Š astný ĚKajínekě, Jan Vondráček ĚDoležalě, Jaroslav Nosek 

ĚBukovskýě, Vasil Fridrich ĚPernerě 
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P íloha č. 5: Fotografie spojené s kauzou a záb ry z filmu Kajínek Ěobrázekě 

 

 

 

Obrázek 1: Filmové zobrazení místa činu vražd v Plzni 

(Kajínek, 0:43:11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. Ň: Fotografie z místa činu vražd u v znice Bory v Plzni 

(KLÍMů, Josef a Janek KROUPů. Pravda o Kajínkovi. itka: Daranus, Ň010. ISBN 
978-80-87423-00-4. s. IX) 
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Obrázek č. ň: Filmové zobrazení dopadení Kajínka po út ku z Mírova 

(Kajínek, 1:36:20) 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Fotografie ze zásahu policist  b hem dopadení Kajínka po út ku z Mírova 

(iDnes [online]. Ň010 [cit. 10. 5. Ň017]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/kajinek-se-

uz-jednou-z-valdic-pokusil-utect-fk4-/krimi.aspx?c=A001208_183828_kajinek_itu) 

 

 

http://zpravy.idnes.cz/kajinek-se-uz-jednou-z-valdic-pokusil-utect-fk4-/krimi.aspx?c=A001208_183828_kajinek_itu
http://zpravy.idnes.cz/kajinek-se-uz-jednou-z-valdic-pokusil-utect-fk4-/krimi.aspx?c=A001208_183828_kajinek_itu
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Obrázek č. 5: ůlice Bendová jako ůlice K ížková p e ezává lano policistovi, který se 

spouští ze st echy budovy b hem zatíkání uprchlého Kajínka. 

(Kajínek, 1:34:46) 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6: Tatiana Vilhelmová jako Klára Pokorová diskutuje ve v zení s 

Konstantinem Lavron nkem coby Jí ím Kajínkem. 

(Kajínek, 0:22:54) 
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Obrázek č. 7: Herci Konstantin Lavron nko a Tatiana Vilhelmová p i setkání s Ji ím 

Kajínkem 

(Deník [online]. 2010 [cit. 10. 5. Ň017]. Dostupné z: http://kultura.zpravy.idnes.cz/mam-

s-kajinkem-sexualni-pomer-vyzvidala-advokatka-od-herecky-p5n-/filmovy-festival-

vary.aspx?c=A100710_125813_zpr_mff_jaz) 

 

 

Obrázek č. Ř: ůdvokátka Klára Slámová a herečka Tatiana Vilhelmová na 

Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. 

(Blesk [online]. 2010 [cit. 10. 5. Ň017]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-karlovy-vary/138973/vilhelmova-i-slamova-

kajinek-je-poradny-chlap.html) 
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Obrázek č. 9: Konstantin Lavron nko v roli Ji ího Kajínka 

(Deník [online]. 2011 [cit. 10. 5. Ň017]. Dostupné z: 

http://www.denik.cz/film/konstantin-lavronenko-kajinek20111125.html) 

 

 

 

Obrázek č. 10: Ji í Kajínek 

(RENDL, Miloslav. Deník. [online]. 2015 [cit. 10. 5. Ň017]. Dostupné z: 

http://www.denik.cz/z_domova/dozivotne-odsouzeny-jiri-kajinek-se-obnovy-procesu-

nedocka-20150930.html)  

http://www.denik.cz/film/konstantin-lavronenko-kajinek20111125.html

