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Pro spoustu lidí jste symbolem neohroženosti, dokonce i ti vaši kritici, kteří vám vyčítají všechno 

možné, od neřiditelnosti až po spiklenectví s některými politiky, uznávají, že to jediné, co vám 

nechybí, je odvaha. Podle mě někdy až sebezničující. Bál jste se někdy?  

Párkrát mi dobře nebylo. Zvlášť když jsem v prosinci 1998 usedal v Brně sám do auta s pěti miliony 

pod sedadlem, vyrážel směrem na Vídeň a vůbec jsem netušil, kde cestou mě nějaký maskovaný 

Rusové přepadnou, aby si těch pět milionů vzali.  

O co šlo?  

Někdy začátkem prosince 1998 začaly chodit anonymní výhrůžky na ředitelství tehdy nadnárodního 

obchodního řetězce, který sídlil v Brně. Neznámí pachatelé – později se ukázalo, že Rusové – chtěli 

od vedení společnosti pět milionů korun. Jinak prý budou infikovat jedem potraviny, které řetězec 

dodává do celé republiky. Konkrétně plechovky s rybičkami. Dovedete si představit, co by to mohlo 

způsobit za zkázu? A hlavně za hrůzu mezi lidmi? Vyhrožovali, že pokud jejich požadavky řetězec 

nesplní, k infikování plechovek dojde schválně před Vánocemi, aby škoda tohoto řetězce a s tím i 

související zmatek byly co největší. 

My jsme začali potají komunikovat s pachateli místo obchodního řetězce a postupně jsme se 

propracovali ke konkrétním instrukcím, jak by se měly peníze předat. Oni požadovali, aby ve firemní 

dodávce řetězce jel jediný řidič s penězi připravenými v tašce pod sedadlem, aby ji kdekoli cestou 

mohl okamžitě předat.  



Určili si přesně, kdy má vyrazit z Brna, zřejmě aby ho cestou mohli sledovat, a měl jet přes Jihlavu a 

Znojmo do Vídně, na parkoviště u letiště. Místo na parkovišti bylo konkrétně označené a tam měl 

kurýr čekat na další signál. Vyhrožovali, že jakmile zjistí, že dodávku sleduje policie, přepadnou ji 

kdekoli cestou a peníze si vezmou třeba i násilím. Popisovali dokonce i to, jakým zbrojním arzenálem 

jsou vybavení. 

Vy jste ale nemusel jezdit osobně. V té době jste už byl ve velitelské funkci, mohl jste akci řídit 

odněkud z operačního centra?  

Samozřejmě že jsem o tom přemýšlel. Ale já už jsem prostě takový, že mi to nedá. Nechci, aby to 

vyznělo blbě, že se nějak vytahuju – ale když cítím, že jde o skutečně nebezpečné zločince, kteří by 

neváhali kvůli zisku pozabíjet spoustu občanů a další tisíce vyděsit, musím do toho boje jít osobně. 

Čelem. Taky jsem byl pochopitelně přesvědčen, že nikdo by to tak dobře jako já nezvládl, kdyby 

došlo k nějakému přímému střetu! (smích) 

Co člověka napadá, když jde do takovéhle akce, ve které je sám a může přijít k úhoně? 

Sice jsem měl ve voze kameru, abych byl celou dobu nějak pod kontrolou, na sobě odposlech, 

spoléhal jsem se na kolegy a na velitele – v té době Jiřího Čuperu –, že mě umí pohlídat, ale stejně 

máte žaludek staženej. 

Jel jsem sedmnáctého prosince, a už jak se to datum blížilo, nebyla se mnou žádná řeč. Uvědomoval 

jsem si, jak složitý bude mě kontrolovat a že vlastně větší část cesty budu bez kontroly úplně a budu 

se muset spoléhat hlavně sám na sebe. Oslovili jsme i kolegy z Rakouska a ti měli převzít moji 

kontrolu na hraničním přechodu Hatě, protože v té době jsme ještě nebyli součástí schengenského 

prostoru.  

Už ráno sedmnáctého začalo docela nepříjemně. Přijeli technici od Ládi Šibora, aby mi přilepili 

odposlech pod triko, ale bohužel jim to nalepit nešlo a museli mě oholit. Svědilo to a ještě celé 

Vánoce jsem se potom škrábal. Ve sklepě banky jsem převzal tašku s pěti miliony a vyjel směr 

Jihlava.  

Cesta byla hrozně dlouhá, takže jsem měl docela dost času přemýšlet, do čeho jsem se to zase pustil 

a že jedu zase já. Bylo pošmourno, odporně, rychle se stmívalo, světla vozů rozmazávaly stěrače. 

Přitom pokyn, že mám dojet až do Vídně, mohl být jen trik. Každý z těch vozů mi mohl najednou 

zablokovat cestu a z něj vyskákat nějací maskovaní lumpové s kvérama. Nakonec jsem ale projel 

celou cestu až do Vídně bez problémů. Tam jsem čekal asi tři hodiny, a když se nikdo nepřihlásil, jel 

jsem zpět.  

Nikdo se už potom neozval a k žádné kontaminaci nedošlo. Asi se vyděrači báli, že na ně přece jen 

číhá nějaká policejní past. Ale pamatuju si dodnes tu tíseň. Dobře mi nebylo. 

Přemýšlel jste tenkrát i o tom, proč jste se stal policajtem?  

Přemýšlel.  

A chtěl jste být policajtem od dětství?  

Od dětství úplně ne, protože jsem měl záliby jako všichni kluci na venkově. Vyrůstal jsem 

v Pohořelicích, v malém městečku na jižní Moravě. Dodnes tu žije moje máma a dodnes se sem na 



víkendy vracím do rodného domku, který jsem si s pomocí kamaráda zedníka už asi třikrát předělal. 

Tomu odpovídaly i moje zájmy.  

Hodně jsem hrál v místním Sokole fotbal, v podstatě až do odchodu na vojnu. Další naší oblíbenou 

zábavou v té době byly tzv. „hody“. Původně křesťanský svátek, kdy se hodně tancuje, řádí a pije, a 

mládež si na něj ještě dneska obléká kroje. I já jsem měl půjčený kroj, byl jsem za písaře i stárka. Na 

hody moc rád vzpomínám, protože vždycky se sešla parta super lidí a protože se to připravovalo 

dlouho dopředu, bavili jsme se dobře i při přípravě.  

Navíc jsem vyrůstal před revolucí, před rokem 1989, takže policie se ještě jmenovala Veřejná 

bezpečnost a vnímali jsme ji spíš jako nepřítele než ochránce slušných občanů. Já jsem hrál 

v rockové kapele někdy od patnácti let, a když přišel na odpolední čaje – to byly takové zábavy – 

příslušník Veřejné bezpečnosti, tak všichni lezli pod stůl, schovávali se na záchodě a podobně, 

protože nikdy jste nevěděli, za co vás bude popotahovat. Nedovedl jsem si vůbec představit, že bych 

něco podobného jednou mohl dělat já. 

Byl jste mánička? 

Úplně mánička ne, to byli u nás jiní, kteří i tím stylem žili celé víkendy. Ale měl jsem dlouhý vlasy. Ty 

jsem ostatně měl později ještě dlouhou dobu i u policie. Líbilo se mi to. V té době samozřejmě 

páteční a sobotní zábavy byly jediná kultura, která v podobných vesničkách a malých městech 

existovala.  

Na co jste hrál? 

Na bicí. To byl můj velkej koníček. Hráli jsme na těch tancovačkách, Katapulty a podobný takový 

převzatý písničky, samozřejmě muselo to být pod někým oficiálně zaštítěné, takže pamatuji 

dodneška, že jsme byli pod Domem dětí a mládeže. Nic profesionálního, jen koníček, ale bylo to fajn, 

člověk se mohl alespoň nějak realizovat.  

A fotbal? Tam jste neviděl svou budoucnost? 

Já byl brankář, to je stejný jako bubeník v kapele, vždycky to jistíte nějak zezadu. Nechytal jsem 

špatně, alespoň to říkali lidi kolem fotbalu. V dorostu jsem začal chytat za muže dřív, ale pak už jsem 

se chytl té kariéry policejní a už nebylo tolik času a trošku se s tím bila ta hudba, prostě se to s tím 

fotbalem nějak utlumilo… 

Čím jste tedy chtěl být? 

Já jsem pořád tíhnul k autům, k motorům a k motorkám. Myslel jsem, že budu automechanik nebo 

opravář zemědělských strojů nebo prostě něco podobného. Pamatuju si, že když jsme si vybírali v 

těch patnácti nebo ve čtrnácti, kam jít dál, naši říkali, že nejlepší bude zemědělství. Protože národ 

bude potřebovat pořád jíst a chleba bude pořád potřeba. Takže jsem šel nakonec opravdu na 

zemědělskou školu.  

Vy jste to měli v rodině? Jako tradici?  



Ani ne. Otec byl technický pracovník, zásobovač a máma pracovala v účtárně. Ale v tom našem 

městečku jsme byli všichni tak trochu vedeni tímhle směrem. Neměli jsme tolik možností jako potom 

po revoluci.  

Čím vás rodiče ovlivnili pro to, jaký jste dnes?  

Ovlivnili mě určitě v přístupu k lidem. A taky k povinnostem. Já do současné doby žiju sám, nejsem 

ženatý, nemám ženu, ale zčásti i proto, že se umím o sebe postarat sám. Když máma přišla z práce, 

muselo být umyté nádobí, muselo být vysáto a uklizeno, protože jsme byli tři kluci, takže jsme dostali 

jasná pravidla, co kdo kdy má udělat. Na druhé straně už někdy od patnácti let jsme jezdili pod stan s 

bratrem sami, takže to bylo i o nějaké důvěře, kterou vůči nám dětem měli. Žádné autoritářství.  

Říká se, že člověka hodně utváří, v jaké sourozenecké konstelaci se narodí. Nejstarší bratři jsou prý 

i v životě dominantní, jedináčci rozmazlení, mladší bratři starších sester se naučí využívat 

k dosažení svých cílů starší ženy a podobně. Vy jste byl prostřední ze tří bratrů. Zrodil se tady váš 

budoucí trend rozhodovat, šéfovat? Tím, že jste se musel prosadit mezi bratry? 

U nás se nic takového neprojevovalo, protože jsem byl o tři roky mladší než starší bratr a o čtyři 

roky starší než bratr mladší. Takže když já jsem dorůstal, ten starší už šel svou cestou a podobně to 

bylo i s mladším bratrem. Čili jsme se tak úplně nepotkávali, natož abychom spolu nějak bojovali o 

postavení v rodině. Ale vzájemně jsme měli přístup k sobě absolutně rovnej. Nebo jsem ho tak 

alespoň cítil. 

Kde se tedy ve vás vzal ten postoj až fanatické práce pro stát, pro zákon?  

I máma se kolikrát ptá, co mě k tomu vůbec vedlo. (smích) Nikdo v rodině, ani jeden z bratrů touhle 

cestou nešel. A u nás na Moravě, na venkově se žilo jinak než v Praze, spíš jakoby tím společným 

životem. Pionýr a SSM byly prostě jediné organizace, pod kterými jsme se mohli sdružovat a vyvíjet 

nějakou kulturní činnost, takže jsme to takhle dělali. 

Já si myslím, že jsem k tomu nějak dospěl spíš až po revoluci, v devadesátém. A to mi i tenkrát táta 

ještě říkal: „K Veřejné bezpečnosti nechoď, tam chodí buď blbci, nebo ti, co se jim nechce makat!“ To 

byla památná věta, pronesená ještě v té době, kdy už to nebyla pravda. A právě proto jsem tam 

možná šel. Všechno si myslím, že bylo dané tou revolucí, tím, že my jsme to fakt cítili. Byli jsme 

hodně mladí, chtěli jsme to, co se děje, ovlivňovat a ovlivňovali jsme to tím, že půjdeme k policii a 

budeme to budovat jinak.  

Když jsem byl na zásahovce, fakticky jsme spávali na stolech, pod stolem, neměli jsme žádnou korunu 

a nikdo za to nechtěl vůbec žádnej přesčas, nikdo nic neevidoval. Ale mysleli jsme si, že to tak je a že 

to republika potřebuje. Taková je generace, která vzešla po tom devadesátém, a mě může jenom 

mrzet, že ta generace končí.  

Mě třeba zajímá druhá světová válka, a když sleduju motivaci kluků, kteří šli spáchat atentát na 

Heydricha, a potom pražský povstání, lidi, kteří za tu vlast byli schopni položit život, říkám si, kdo by 

v dnešní době byl schopen toto udělat pro tuhle republiku při té rozhádané, rozdělené společnosti.  

Vlastenectví se ale pěstuje odmala. Můj táta byl před válkou jako mechanik kancelářských strojů 

na školení v Německu, zažil tam nástup nácků, průvody těch jejich bojůvek, bál se o život. A když se 



vracel, v Děčíně vystoupil z vlaku a políbil perón. Někomu to může připadat směšné, ale mně jako 

dítěti to hrozně utkvělo. Měl jste třeba učitele, kteří vás takhle nasměrovali? 

Učitele? Já mám problém s autoritama, protože když ten člověk je pitomec, tak pro mě může být, 

v jaké chce funkci. Ať to byl policejní prezident, nebo ministr, já ho prostě neuznávám. Ale když ti 

učitelé byli schopní to nějakým způsobem vysvětlit a podat, tak já jsem dokázal ty lidi vnímat. 

Velmi dobře si pamatuju na svou třídní učitelku paní Kameníkovou. To byla paní, ke které jsem cítil 

autoritu tenkrát i později, kdykoli jsem ji potkal. Rád vzpomínám na učitele Homolu z učiliště 

v Želešicích. Byl sice hodně mladý, když začínal, ale musím říct, že jsem se od něj hodně moc naučil a 

ty znalosti se mi hodily i později v práci. A do třetice Rosťa Polák. K tomu mě přidělili, když jsem 

začínal jako sedmnáctileté ucho pracovat v dílně, a on mě zaučoval. To byl člověk s tak úžasným 

životním nadhledem a tak pracovitý, že na to vzpomínám dodnes. Těch lidí, kteří mě ovlivnili v 

dospívání pozitivně, bylo docela hodně. 

Rozruch v médiích vzbudilo to, když jste před časem prohlásil, že jste v mládí jezdil na traktoru a 

oral… 

Jo jo, na to si vzpomínám. To na mě vytáhli, když jsme docela tvrdě zasáhli pravicovou extremistickou 

scénu a v médiích mě chtěli nějak zostudit. Začali mě nazývat ušatým traktoristou a podobnými 

výrazy. Podrobněji o tom budu mluvit později, až přijde řeč na některé kauzy, ale k tomu 

traktoristovi – já nevím, proč bych se měl za něco takového stydět? Že bych úplně oral, to ne. Já jsem 

hrdej na to, že jsem jezdil na kombajnu.  

Mezi učňákem a maturitou jsem nastoupil do dílen na státním statku v Mikulově, kde staří chlapi – 

vzpomínám na ně doteďka s respektem – nás, mlaďochy, zaučovali. Vlastně jste dělal v dílnách jako 

automechanik a poté v létě se jezdilo na kombajnu. Byl jsem i na žních. A protože jsme byli z jižní 

Moravy a tam se obilí posekalo jako první, jeli jsme vypomáhat do jižních Čech. Tam se spalo 

s chlapama po deseti a v těch osmnácti letech to byl velkej zážitek. 

Myslíte venkovské holky, tancovačky a tak? 

Na to člověk ani nepomyslel. Začínalo se v šest. Musela se vyčistit síta, která jsou v kabině, všechno 

poopravovat, pak se vyjelo, nebyla žádná klimatizace, takže vedro, prach, a když jste večer slezl 

z kombajnu, byl jste rád, že si jdete lehnout. Ale na tu dobu jsem si přišel na slušné peníze a musím 

říct, že mě to velmi bavilo. Navíc jsme byli dobrá parta a starší spolupracovníci nás jako mladé, sotva 

vyučené, skvěle přijali. Aby čtenáři věděli a měli představu, tak já jsem ještě jezdil na kombajnu 

Fortschritt E512. 

Říkáte, že jste dělal v dílnách jako automechanik. Vy jste tedy schopen si sám spravit auto? 

Teď už ne. V té době mě to ale hodně bavilo. Dodnes mám dvě nebo tři motorky jako historické 

veterány – Jawettu, Babettu, dvě stě padesátku z šedesátého roku. Prostě mám to jako připomínku 

mládí.  

Pak přišla škodovka sto a sen jsem si splnil, když jsem si koupil Lotus Seven. To je ten vůz, co s ním 

jezdil Belmondo ve filmu Policajt nebo rošťák. Mám ho dodnes v garáži, jen sem tam s ním vyjedu 

v létě. Pak si sednu na terasu, piju kafe a dívám se na to, jak mám hezký auto.  



Jak říkají chlapi, každej musí mít autodráhu nebo tak něco. Tak já mám prostě tohohle mazlíka. 

S mým velkým kamarádem od dětství Milošem Rouzkem si někdy společně vyjedeme na Jawách a 

musím říct, že to je zážitek. Žádná velká rychlost, jen si užíváme ten správný zvuk. A máte vidět, jak 

se lidi dívají po takových historických strojích. Je to moc hezký.  

Dnes se ale váš vztah k autům změnil, ne?  

Změnil. Dneska v autě v podstatě žiju. V pátek z Prahy domů na Moravu, v pondělí zase zpátky. Taky 

je to v tom autě vidět. (smích) 

Jsem už nacvičenej mít v autě věci, abych se nemusel až tři dny vracet domů nebo na ubytovnu. 

Náhradní prádlo, košile, boty, holení, kartáček a pastu, ručník. To jsem si zvyknul, když se protáhlo 

to, čemu my říkáme realizace – čili práce na některých kauzách. 

Já se realizací účastnil osobně ze dvou důvodů. Když byla větší, tak jsem jí velel (kauzy Nagyová, 

Vidkun, Bereta a další) a taky jsem chtěl, aby moji spolupracovníci měli ředitele vedle sebe a ten nesl 

osobní odpovědnost za průběh akce. Dle mého názoru je nejhorší chyba po lidech požadovat 

odpovědnost a na druhou stranu sám jako ředitel se jí bát.  

Na vojně jste taky s něčím jezdil?  

Já byl na vojně jen pět měsíců, protože když jste šel tenkrát k policii, tak už to byla vojska 

ministerstva vnitra. Tak se tomu říkalo. A během těch pěti měsíců tvrdá příprava. Opičí dráha, každý 

den se cvičilo, sledovali, jestli se třeba někdo neožral, když dostal opušťák, a nevrátil se pozdě. 

Prostě zjišťovalo se, jestli ti kluci vůbec mají morálně a fyzicky na to, aby tím policistou byli. Ti, kteří 

prošli, potom mohli pokračovat dál, ale hodně lidí odpadlo.  

Dodnes si pamatuji na jednu situaci na vojně. Povolali nás jako zálohu k podpoře policie při nějaké 

akci. Myslím, že se jednalo o vzpouru ve věznici. Nakonec se vůbec nevyjelo, ale mě se dotklo, že 

jsem nebyl mezi vybranými. Od té doby jsem si říkal, že na sobě musím pracovat tak, abych v té první 

linii mohl být a abych nikdy nebyl někde schovaný.  

Myslím si, že vojenská služba dnes chybí. Na vojně se kluk dokázal připravit na službu u policie. 

Dostal základní návyky k práci se zbraní, naučil se fungovat ve vojensky organizovaném sboru. Teď se 

lidi k policii nabírají v devatenácti, ve dvaceti, nemají nic za sebou, naberou se rovnou do 

bezpečnostního sboru, dostanou zbraň, služební auto, a přitom takovej člověk ani není životně 

vyzrálej. Není jakoby ničím a přitom má řešit důležité věci. 

Tím se dostáváme k důležitému tématu. Co je pro vás zbraň? Máte rád zbraně?  

Mám. Když jsem byl v zásahové jednotce a i potom u ÚOOZ (Útvar pro odhalování organizovaného 

zločinu), nedovedu si představit, že bych byl beze zbraně. Dokonce jsem s ní spával pod polštářem. 

Ale samozřejmě, jak potom člověk začal funkcionařit, trávil víc času v kanceláři, už to tak trošku 

odumíralo. Nejsem úplně takový militantní člověk, který by nosil dva nože a tři pistole, jednu 

navázanou na kotníku, ale měl jsem rád zbraně. 

Takže když jste začínal, měl jste jednu normální, druhou skrytou… a ještě nůž? Jako ve filmu?  

Na zásahovce bylo nutností, aby měl člověk vždycky záložní zbraň, kdyby se cokoli stalo. Mně nejvíc 

sedí Glock, ať to byl Glock 17, 19 a teď 26, nebo 43 jakoby zmenšené. Ale devadesátá léta na 



zásahovce, to byla divočina, nakupovalo se kdeco, takže jsem měl i Berettu, pak nějakej blázen 

vymyslel, že budeme mít revolvery, Magnum 357, to bylo naprosto něco šílenýho, to kopalo. Prostě 

kdo si co řekl, tak to nosil. Já měl ale hrozně hezkej vztah i k Čezetě 75, která vlastně v té době vylítla 

nahoru. 

Vy o těch zbraních mluvíte jak o milenkách. Přitom já když jsem byl na vojně a musel jsem v noci 

obcházet šest kilometrů strážní stanoviště se samopalem, bál jsem se naopak, že někoho 

zastřelím. Když jdete v noci lesem a kolem rybníka beze zbraně, říkáte si, že ty noční zvuky prostě 

vydávají zvířata. Když jdete se zbraní, automaticky jste ve střehu, čekáte, jestli si na vás někdo 

nepočíhal jen proto, aby vás o tu zbraň připravil, protože ty pochůzky byly pravidelné. Pak můžete 

snadno vystřelit i na milence… 

Říkáte hroznou pravdu, mluvíte totiž o tom, že k té zbrani patří i strašná odpovědnost. On každý, kdo 

si myslí, že je kovboj, a nosí to tak, že u zadku se mu to houpe, prostě ukazuje, že má zbraň, je 

potenciálně nebezpečný.  

Já jsem se zbraní dělal na zásahovce dennodenně, ale vždycky jsem k ní měl velkej respekt. Respekt 

k tomu, že jednou, jak ta zbraň spustí, už to nikdy nevezmete zpátky. Přesně, co říkáte. Pořád dávat 

pozor na uložení zbraně, děti aby se k ní nedostaly, abyste ji nikde nezapomněl, aby se na vás nikdo 

nenalepil a nevytáhl ji na vás, to jsou věci, které by si každý, kdo s tou zbraní dělá, měl uvědomit.  

Já jsem jednou šel k přítelkyni, asi ve dvě ráno z akce, a já si nerozsvěcím, protože jsem naučenej 

chodit potmě, a taky jsem narazil na milence. Myslel jsem si, že po mně někdo jde, nahodil jsem 

zbraň, jak má člověk vycvičený automatismy, oni se lekli, já se lekl jejich leknutí – mohla z toho být 

velká tragédie a taky ostuda.  

Ale to je tím výcvikem. Kolik bylo případů, že někdo někoho zastřelil, že lezl k milence, ale spletl si 

dveře, takže já učím lidi tu zbraň nepodceňovat.  

Ostatně když jsem byl na zásahovce, tak nějakého funkcionáře napadlo, že budeme tvořit společné 

týmy s dopravní policií a kriminální službou. Měli jsme dohlížet na tzv. úklid města. To znamená, že 

jsme kontrolovali auta a jejich osádky, protože tenkrát se hodně kradly auta a distribuovaly drogy. 

Pamatuju si, že jsme seděli na instruktáži v kanceláři a dopraváci tehdy dostali pistole vzor ČZ 75. Už 

když se zbraní začal jeden z nich manipulovat, začal jsem být docela nervózní, jak nešikovně s tou 

pistolí zachází. Nabil, a když pouštěl kohoutek, tak mu palec sklouzl. Vyšla rána. Všichni se lekli, dívali 

se po sobě, jestli se něco nestalo. Bohužel stalo. Já skončil v nemocnici s prostřelenou nohou.  

Nedovedete si představit, kolik bylo průšvihů, že v autě dobrzďujete k pachateli a najednou to spustí. 

A prostřílený auto. Proto celou dobu, co jsem lidem velel, jsem se snažil tyhle věci svým podřízeným 

připomínat. Zejména ten respekt ke zbrani. Když vidím, jak dostane zbraň do ruky dvacetiletý kluk, 

který prošel jen základním kurzem, bojím se, jestli se bude umět správně rozhodnout, kdy a jak zbraň 

použít.  

A střílel jste někdy při zásahu? 

Střílel jsem mockrát, asi osmkrát, devětkrát jsem střílel, většinou po ujíždějícím autu. A proto vím, 

kolik potom bylo prošetřování, jak na nás vždycky najelo kontrolní oddělení. Dodnes si pamatuju 

kauzu ve Velké Bíteši. O výpomoc nás tehdy požádalo krajské ředitelství v Brně, případ se vlekl 

docela dlouho a pořád jsme se nemohli na pachatele dostat, protože se pohybovali po celé Moravě. 



Šlo o Ukrajince, kteří si vytipovali určitý prostor, nejlépe rodinný domek s garáží, a když přijela domů 

žena s luxusním vozidlem a zastavila před garáží, že půjde otevřít, tak na ni vyrazili, zmlátili ji a auto, 

většinou otevřené a nastartované, ukradli.  

Problém byl zjistit, kdy se bude opakovat další útok. K tomu došlo v sobotu ráno ve Velké Bíteši. Když 

jsme přijeli, tak už se jim podařilo ukrást Opla Vectru a snažili se ujet. Já jako velitel jsem dal pokyn 

k zadržení vozidla, ale jak už to bylo celé v pohybu, kolegovi se nepodařilo Vectru zablokovat 

dostatečně a pachatel začal ujíždět do kopce kolem hřbitova. Můj kolega Jarda Urban, který už byl 

z auta venku, začal na ujíždějící vozidlo střílet a já hned po něm. Podařilo se nám prostřelit gumy, 

ale bohužel i tak nám Opel ujel. Naše nejlepší vozidlo v té době byla jedna Škoda Felicie 1.3, ale tu 

kolega během pronásledování rozbil. Jinak jsme měli Favority a s těmi se opravdu nedal nikdo 

dohonit. O pár hodin později se ale přece jen podařilo pachatele zadržet, a když jsem viděl, že 

všechny naše střely skončily v ukradeném vozidle, říkal jsem si, že to není vůbec špatný…  

Samozřejmě, fajn pocit z toho, že jsme je dostali, nám nevydržel dlouho. Už za dva dny přijeli hoši 

z kontrolního oddělení Policejního prezidia a začali nás prošetřovat. Vím, jak se mě tehdy jejich 

šetření dotklo. Lidi, kteří nevylezli nikdy z kanceláře, nás měli kontrolovat? 

Tehdejší velitel Jiří Čupera musel odjet do Prahy, když mě měli přijet vyslechnout, a tak mi kladl na 

srdce, abych byl tvrdý a nedal se. Dopadlo to tak, že jsem jednoho z kontrolorů honil kolem stolu, jak 

jsem byl na ně naštvaný.  

Vím, jak tam hoši z kontrolního běhali a sbírali kulky, protože se samozřejmě odrážely od silnice, od 

všeho a mohly někomu ublížit. Prošetřovali mě, protože jsem byl velitel zásahu, prošetřovali každý 

krok, co jsme udělali, jestli jsme ho udělali dobře, jestli jsme stavěli to auto správně, jestli ten zákrok 

byl adekvátní. Dokonce se prováděla i rekonstrukce, kde jsme jezdili a ukazovali, jak se to tehdy 

všechno stalo.  

Závěr jejich šetření byl naprosto šokující. Podali podnět k zahájení trestního řízení vůči všem, kteří 

se toho zákroku účastnili. Za a) že jsme nebyli vystrojeni v uniformách Policie ČR, za b) že jsme neměli 

označena vozidla nápisy Policie ČR a za c) že jsme vystříleli velké množství nábojů…  

Státní zástupce v Třebíči naštěstí měl dost rozumu a toto oznámení odložil s tím, že se nejedná z naší 

strany o podezření z trestného činu. A aby toho nebylo málo, tak za rok na mě podal jeden z těch 

pachatelů trestní oznámení na Inspekci ministra vnitra. Že prý když jsem ho zadržel, tak jsem ho 

nechal při zadržení stát ve sněhu bosého.  

To musí být hořká pilulka, když vy nasazujete život a úředníci se po vás povozí kvůli pitomostem…  

A to si říkáte: já zakleknu a těch patnáct ran jde z toho zásobníku jako nic – a oni pak mají tři týdny 

na zkoumání, jestli jste se v té vteřině rozhodl dobře, nebo ne. Samozřejmě že ty kulky lítaly kolem, 

všude se to odráželo, takže potom se dvakrát rozhodujete, jestli ten zákrok má být adekvátní.  

To byl mimochodem i jeden z případů, který formoval můj pozdější vztah ke kontrolním orgánům a 

také zejména k tehdejší Inspekci ministra vnitra, později přejmenované na GIBS neboli Generální 

inspekci bezpečnostních sborů. Od té doby tvrdě prosazuji, že naší činností nesmí být ohrožena 

bezpečnost občanů. Že nejde honit auto uprostřed Prahy a rozbít přitom dalších pět aut lidem, kteří 



s tím nemají nic společného. Je lepší doufat, že toho, kdo ujíždí, později dohledáme, než abychom 

stříleli.  

Pamatuju si i na zásah uprostřed Prahy, když jsem pracoval v NPC (Národní protidrogové centrále). 

Pachatel běhal někde v dorostu atletickou ligu, začal nám utíkat, skákal přes pangejty a naši kluci po 

něm začali střílet, aby ho zastavili. To se jim nakonec i povedlo. Ale já jsem jim říkal: Uvědomte si, že 

to padá dolů nebo jste mezi barákama, nedej bože někdo bude koukat z okna, co se děje. Vždycky má 

střela nějakou trajektorii a musí se vrátit zpět. 

Tento případ mě poučil i v tom, co jsem pak zdůrazňoval ostatním – jak je důležitá příprava. Musí o 

podezřelé osobě vědět úplně všechno a nemůže se jim stát, že neví, jak běhá a kde běhá závodně. 

To si vždycky říkám, když vidím záběry, hlavně z Blízkého východu, jak nějací ozbrojenci oslavují 

vítězství a střílejí ze samopalů do vzduchu. Vždyť to musí padat zpátky!  

Jo. Nejspíš půlka toho klanu pak popadá! (smích)  

Kolikrát jste se ocitl v situaci, kdy jste radši nevystřelil, protože byste mohl někoho trefit, a nechal 

jste pronásledovaného utéct?  

No, já jsem byl spíš ten, kdo střílel. Až pak jsem jako by vyzrál. Ale ono je to trošku jednodušší, když 

jste v těch speciálních jednotkách, ať na zásahovce, nebo na vojně. Víte, na koho jdete, co se od něj 

dá očekávat za reakci, jdete s vestama a už jste ve střehu. 

Nejtěžší to mají ti kluci na obvodním oddělení nebo třeba celní správa, co dělá na mobilním dohledu. 

Zastavují třeba v jednu hodinu ráno auto při běžné kontrole, a přitom nevědí, koho ten dotyčný 

veze, jestli migranty, neví, jestli je to někdo, kdo právě udělal loupež, jestli je ozbrojený. To je ta první 

linie. Ono stokrát se nic nestane, jsou policajti, co sloužili pětatřicet let a nikdy zbraň nepoužili. Ale 

bohužel jednou se to stane a ten policista na to není připravenej a pak má problém. Proto já si 

hrozně vážím lidí, kteří jsou v první řadě na ulici. To je ta první lajna, která to chytá. 

Druhá věc je to vyšetřování GIBS, o kterém jsme mluvili. Případ postřeleného kluka, který ujížděl 

v kradeném autě pod vlivem drog a měl už několikrát zákaz řízení. Jenže toho policajta, co střílel, 

pak stíhali asi dva roky, přestože nezasáhl nikoho nevinného, ale lumpa. Jaký máte na tohle názor?  

Někde je morálka, někde právo, můžeme se bavit samozřejmě, kde co je. Uvědomí si ale někdo 

z těch, kdo to stíhají a soudí, jak vnímají ostatní policisté takové případy? A jak si potom řeknou: „No 

tak já se na to můžu vykašlat, než abych střílel. Abych nedopadl tak jako on.“ A to přece ten stát 

dává jasně najevo, co chce. Jenže já jsem pro to, aby se za ty svoje lidi vždycky v podobné situaci 

postavil jejich velitel, který je zná a zná jejich náplň práce. Tak jako jsem se za ně vždycky stavěl já. 

Vždycky jsem byl ten, co je tlačil, aby toto dělali. Samozřejmě pokud neohrozí někoho jiného, 

nevinného. 

Jak postupuje zásahovka proti ozbrojenému pachateli v osmém patře paneláku plném lidí? 

Nejdřív musím toho člověka poznat. Nejlepší je s tím podezřelým ráno vstávat, snídat, obědvat, 

uléhat. Znát jeho milenky, manželky, prostě ho poznat do detailu. Když poznáte jeho režim, tak jste 

schopen si potom jakoby nastavit způsob jeho zatýkání.  



Samozřejmě nejsložitější je zatýkání v bydlišti, v bytě. Taktika se mění od devadesátých let, kdy se to 

přiváželo z venku a fakt se stálo s pistolema za rohem a vpadlo se tam. Pak se taktika pomaličku 

měnila, ale pořád je nejsložitější vstup do obydlí, protože ten člověk se na vás samozřejmě může 

nachystat, jsou mrtvé úhly, kdy to do vás může nastřelit. Proto se spíš hledá způsob, aby se tomuhle 

nebezpečí člověk vystavil co nejmíň. Čeká se, až třeba vyjde ven nebo bude někde, kde nejsou jiný 

lidi. Ono zastřelit někoho je hrozně jednoduchý, ale právě proto se používají speciální jednotky, aby 

škod bylo co nejmíň, aby nikdo nikoho nezastřelil, aby se rozbilo co nejmíň věcí, aby to stálo co 

nejmíň peněz. 

Já ale mluvím o případu, kdy je pachatel loupeže ozbrojen v osmém patře a nevíte o něm vůbec 

nic… 

Nejdůležitější je mít jistotu, že je opravdu v tom daném bytě. Pokud to situace dovoluje, nejlepší je 

počkat na brzkou ranní hodinu, kdy se dá předpokládat, že podezřelý usne. Taky je ideální zasahovat 

ze dvou stran, aby se odvedla pozornost pachatele od hlavního směru útoku. Například slaňovat po 

lanech do okna a přitom vyrazit beranidlem dveře. Nejznámější příklad je v tomhle směru zatýkání 

Jiřího Kajínka. A potom to je už o taktice zásahu uvnitř objektu. 

Samozřejmě pro takové zásahy je nejlépe používat k tomu vycvičené jednotky, ne policisty, kteří 

mají za úkol mnoho dalších činností a tenhle výcvik absolvovali jen v minimální míře.  

Vždy ale musíte využít momentu překvapení. Nejhůř je připravená akce, když se na ni může 

připravit i pachatel. Jednou jsem se musel smát, když na nás jeden z pachatelů křičel, že jsme 

zbabělci, když jdeme dva na jednoho, a jestli se nebojíme, ať si to s ním rozdáme z očí do očí.  

Přesně k tomu nesmí dojít, abychom se s pachatelem rvali a stříleli po sobě. Nejde jen o ochranu 

okolí. Ke zranění nesmí přijít ani pachatel. Čelíme pak stížnostem advokátů, že zásah nebyl veden 

správně, prošetřují nás kontrolní orgány. To všechno potom vytváří další problémy v probíhajícím 

trestním řízení. Většinou je totiž potřeba do osmačtyřiceti hodin od zadržení s touto osobou provést 

domovní prohlídky, prohlídky nebytových prostor, výslechy a sdělení obvinění. Pokud je na začátku 

podezřelý zraněn, vím za tolik let praxe, co advokáti dovedou a jak vám dokážou práci zkomplikovat. 

Když sledujete kriminální televizní seriály, smějete se někdy u toho?  

No jak prase. Úplně největší legraci mám, když někdy vidím Kobru 11. Představím si ty úřední 

záznamy kvůli rozbitým autům, vysvětlování kontrolním orgánům, vysvětlování nadřízeným, co jsem 

zase dělal a jaká jsem neřízená střela. Na to by asi kluci z Kobry 11 neměli žaludek. Na druhou stranu 

jsem milovník filmů s Jamesem Bondem. Pro mě je úplně úžasný v tom, že tam vždy dobro zvítězí, 

nemusíte nad tím přemýšlet. Od začátku víte, že to je přeci Bond a ten má tyhle skoro pohádkové 

schopnosti. A navíc ty efekty! 

Jinak u toho dlouho nevydržím, jediný seriál, který vydržím, je Malý pitaval z velkého města. To si 

pamatuju ty začátky, notýsek a zapisování a nějaké pátrání, ale jinak to, co běží, na to se dívat nedá. 

Chápu na druhou stranu, že kdyby se natáčelo jen podle toho, jak opravdu pracujeme, byla by to 

nuda. Malý pitaval je úžasný. Vidíte tam toho starého policistu, jak ty mladé vede, a tak jsme to měli i 

my. Já když jsem začal na obvodním oddělení, tak mi dělal velitele fantastický člověk s bohatými 

životními zkušenostmi. Takže jsem dostal průpravu od základu – a to bylo ohledání místa činu a 

pohybu na místě činu až po samotný výkon služby. Byl pro nás pořád na telefonu, pořád nás učil a 

formoval. Teď bohužel, když vidím, v jakém stavu jsou bezpečnostní složky, že už těch starých moc 



nezbývá a že tady už není ani nějaká snaha ty staré udržet, aby ty mlaďochy učili, je mi z toho 

smutno.  

Ten starý policajt, kterého tak chválíte, byl na vaší první štaci? Na obvodním oddělení v rodných 

Pohořelicích?  

Jo. Jmenoval se Karel Šťastný. Já byl mladý elév, který měl ještě jen dvě malé stříbrné hvězdy, a byl 

jsem vržen do dění v Pohořelicích, ale nesměl jsem sám nic dělat, protože jsem tam byl jenom na 

stáži. Buď jste mohl sedět a učit se psát na stroji všemi deseti, abyste pak udělal zkoušku v policejní 

škole, anebo si vás mohl s sebou vzít do akce, ale sám jste nesměl vykonávat žádnou činnost.  

To znamená, že vy jste ho ještě znal jako ten rocker a schovával jste se před ním? To zní bizarně… 

Jasně. Toho a ty další starší znali úplně všichni. A všichni schovávali pivo a lezli pod stoly, aby je 

neviděl. Ta doba prostě byla taková. Teď si policista těžko dovolí jít na takovou zábavu a dívat se, 

jestli někdo pod osmnáct pije nebo nepije. Ale v té době to bylo naprosto běžné a normální.  

Ale on to řešil asi neformálně… 

Všechno. Mě přidělil dalšímu starému, Jožkovi Václavíkovi, ten se mnou objížděl vesnice a učil mě, 

takže jsem se naučil pít kafe a vykládat s lidma, abychom věděli v té vesnici, co kde se pohne. Tak to 

tehdy prostě fungovalo a na tom to bylo postavené, územní odpovědnost, a hlavně osobní znalost 

daného území byly samozřejmostí. Policista musel vědět, co se mu v té vesnici děje. A já se vždycky 

těšil, když jsem měl třeba noční, že nás budou občané potřebovat. 

Vím, že mě jednou přidělili k příslušníkovi, který úplně netoužil po tom, aby se něco dělo a my jsme 

mohli jet k nějakému zásahu. Ve vysílačce nám oznámili, že došlo ke rvačce ve vesnici, asi pět 

kilometrů od Pohořelic, v jedenáct v noci a já jsem se těšil, že bude nějaký zásah a budeme potřební. 

Jenže jsem zjistil, že jede schválně klikatou trasou, a než jsme do té vesnice dojeli, už byla ta hospoda 

zavřená. A já zklamaný. To ve mně začalo pomalu klíčit, že to není práce, kterou bych chtěl dělat 

moc dlouho.  

Jaké případy jste tam řešili nejčastěji? 

Zejména veřejný pořádek. My měli přidělený Mušov pod Pálavskými vrchy, takže to byly potom 

nejlepší služby, protože tam jsem vlastně sloužil jako plážový policista. V takové maringotce. Řešily 

se hlavně krádeže, kola zejména, takové ty klasické krádeže, co lidi nejvíc bolí. Já vím, že kolikrát je 

mediálně zajímavější zatýkat Albánce a ruskojazyčné mafie. Ale když vám někdo ukradne kolo před 

barákem, tak vás to bolí třikrát tolik. 

Ale vy jste na té vesnici většinou už věděli, kdo to má na svědomí, ne? 

Většinou ano, protože to je přesně o těch policistech s tou takzvanou územní odpovědností, že 

prostě to prostředí zná a slušní občané mu důvěřujou. A důležité bylo i s těmi lidmi mluvit a já si 

myslím, že to jsem si potom odnesl i do svých dalších pozic, které jsem vykonával.  

Když jste jezdil noční ve dvoučlenné hlídce, taky jste se někdy takzvaně zašívali?  

To k té službě patřilo. Co máte dělat, když někdy ve čtyři hodiny ráno neštěkne ani pes a nejede ani 

žádné auto, abyste zkontroloval, jestli řidič nepil. Ale já jsem byl dost aktivní, chtěl jsem být u všeho, 



takže jsem obcházel prodejny, jestli třeba není vyloupená, protože v té době se hodně kradlo na 

vesnicích hlavně v prodejnách, tzv. vloupání do objektů neboli vlupky. Vypáčené mříže a dveře. Ale 

pamatuju si taky, jak jsem jednou nějak nad ránem zabral na křižovatce, protože se nic nedělo, a 

když jsem se probral, auto bylo zevnitř orosené a lidi chodili kolem mě do práce. To jsem se tedy 

docela styděl, že to tak na mě padlo. A nikdy se to už neopakovalo.  

A měl jste i na té vesnici nějaký opravdu dramatický zásah? 

Jo. Pamatuji si na dva takové a oba mě také docela ovlivnily v mém dalším působení. Nějaký občan 

volal, že v baráku naproti by nikdo být neměl a že mu připadá, že se tam něco pohybuje. Takže jsem 

jel na místo ještě s kolegou, našli jsme vypáčené dveře a pachatele jsme zadrželi ve sklepě. Ani se 

nestihl bránit, protože jsme byli rychlí. A při druhé akci mě vedoucí vybral na spolupráci 

s kriminálkou, abychom v noci zastavovali vozidla podezřelá z krádeží v kostelech. Mně se podařilo 

jedno takové auto zastavit a ukradené věci v něm najít. Potom mi velitel řekl, že si mě vybral právě 

proto, že nemám strach z ničeho. To jsem už věděl, že na obvodním oddělení asi nezůstanu… 

Jak dlouho jste šlapal ulici? 

Něco kolem roku. Ale pak už jsem se začal poohlížet po něčem dalším.  

Chtěl jste výš? 

Těch signálů bylo víc, jak už jsem říkal, ale jeden takový poslední pracovní signál přišel, když jsem 

sloužil s jedním už starším kolegou. Byl hrozně iniciativní, pořád chtěl zastavovat lidi a mně už to 

připadalo až jako obtěžování. Zastavovali jsme traktoristy, že jim nesvítí světlo, ale on, místo aby je 

upozornil, je chtěl hrozně pokutovat. A já si říkal: Kurňa, tohle asi úplně není to, co já bych chtěl 

dělat.  

Policie by v první řadě měla být vnímaná, že občanovi pomáhá, a ne že ho zbytečně buzeruje. Druhý 

signál přišel, když jsem potom sloužil na Mušově v létě. Tam přijeli dva experti, kluci, kteří se tam 

ubytovali, pak za mnou přišli a řekli mi, že jsou ze zásahovky. Já jsem si s nimi tam povídal a zjistil 

jsem, že to by mi asi bylo blízký. Sportovat, běhat, střílet a zatýkat takový ty větší pachatele. Za měsíc 

se tam stal případ, o kterým se hodně psalo, rachot na diskotéce, začalo se to tam hodně bít a 

přivolali právě zásahovou jednotku. Takže jsem se znovu setkal s těma klukama a viděl jsem, jak 

zásahovka pracuje zblízka. To byl poslední signál k odchodu.  

  



KAPITOLA DRUHÁ 

+ Slaňování z vrtulníku a PET lahve coby pisoár 

+ Když je oběť zastlaná v posteli 

+ Zásah v osmém poschodí obydleného paneláku: film 

vs. realita 

+ Kdy mi šlo o kejhák 

+ Když vás manželka pošle na nákup a vrátíte se za tři 

dny 

 

------------------------------------------------------ 

 

Výcvik u zásahových jednotek býval dost tvrdý… 

To byl. Ta doba byla živelná, nikdo pořádně nic nevěděl, jednou se cvičilo to a pak zase něco jiného. 

Ale byla tam parta asi pětadvaceti lidí, kteří spolu trávili den od rána do noci, spolu spali, cvičili, 

prostě jakoby taková kasárna. Výcvik se skládal ze dvou částí: taktické a fyzické.  

V té části fyzické jsme samozřejmě pracovali sami na sobě, běhali jsme v kopcích kolem Pisáreckého 

tunelu a cvičili v posilovně. Taky jsme se věnovali boxu pod vedením Libora Veselého a Standy 

Husáka a často jsme boxovali i s boxery Komety Brno. Kromě toho jsme se rozvíjeli v základech karate 

a musada. Společným dost drsným sportem byl tzv. masák. Košíkové se podobal jen v tom, že se 

házel míč do koše. Jinak to bylo regulérní ragby a někdy jsme šli z hraní oškubaní jak samice.  

Druhá část výcviku – taktika – se skládala z toho, co přivezli instruktoři z USA, když tam byli na 

pracovní stáži. Ukázali nám nové prvky od izraelského instruktora. Jak při vstupech do obydlí – 

základ: čtyřčlenné pracovní týmy, pohyb po místnostech, vykrývání hluchých prostor se zbraní a 

podobně –, tak i při zákrocích na vozidla. Jeden vůz blokuje, druhý zakročuje. Tuhle taktiku jsme se 

jezdili učit do okolí Velké ceny v Brně, abychom uměli vozidla zastavovat v reálném provozu.  

Dále jsme cvičili základy práce ve výškách – a to slaňování. Napřed jsme cvičili v tělocvičně, ale 

potom i na budově krajského ředitelství v Brně. Samozřejmě to budilo velký rozruch úředníků – a 

hlavně úřednic –, takže nám to později zakázali a k výcviku jsme využívali vybydlený dům v Trnité 

ulici. Tam se dal nacvičit i celý reálný zákrok, včetně vstupu z lan do oken objektu. 



Učili jsme se slaňovat i z vrtulníku, ale v té době jsme ještě neměli ani všechno vybavení, něco bylo 

půjčené od vojáků z Prostějova, prostě hnalo nás nadšení. Pamatuju, že při slaňovaní z vrtulníku se 

kamarádovi Jirkovi Pazourkovi utrhl sedák a on padal volným pádem z třiceti metrů. Nahmatal lano, 

chytil se ho rukama a sjel až na zem. Měl popálené ruce a vypadaly mu všechny plomby, ale přežil. 

Dodnes, když se potkáme, na to vzpomínáme.  

Hodně jsme se věnovali střeleckému výcviku. Chodili jsme na krytou střelnici v Brně, kde se každý 

učil zacházet se zbraní, aby k ní získal naprostou důvěru. Na výcvik z dlouhých zbraní, a to jak 

samopalu, tak brokovnice, se jezdilo do Poštorné nebo do Vyškova.  

Pořád jsme byli v jednom kole. Ráno po rozdělení se šlo běhat, pak na střelnici, potom slaňovat 

z vrtulníku, pak se trénovalo judo. A čekalo se, kdy bude nějakej zásah. Pro mě něco úžasnýho.  

Popište nějaký zásah. 

Těch bylo tolik, že si všechny nepamatuju. Možná hned při prvním z nich jsme zasahovali u prodeje 

amfetaminu někde na Vyškovsku. Tak dvě tři kila toho byly, i na dnešní dobu docela velký objem. 

Kriminálka zjistila, kde má dojít k předávce peněz za drogy, měli to přivézt Slováci. V jednu ráno nás 

vytáhli z domu a my jsme čekali na tom místě v mikrobusu osm hodin, nesměli jsme vylézt, takže se 

močilo do PET lahví, pořád se to protahovalo. A musím říct, že když vyskočíte z auta po tolika 

hodinách, tak se vám podlomí nohy. Ale dopadlo to dobře a měli jsme peníze, drogy i pachatele.  

Další zajímavý zásah pro nás byl, když jsem měl s Romanem Těžkým stálou službu a náš tým vyjel na 

vydírání. Za chvilku nám volali, ať přivezeme neprůstřelné vesty, že to bude větší zákrok, než se 

zdálo. My jsme za nimi vyrazili a u Slovanského náměstí v Brně jsme narazili na šest podezřelých 

osob. Mysleli jsme, že jsou to oni, tak jsme je my sami dva zadrželi a počkali na příjezd kolegů. 

Docela nás překvapilo, když jsme zjistili, že to byla úplně jiná skupina. A ta se doznala kriminálce, že 

se chystali ukrást auto. Někdy to štěstí prostě sedne, jak se říká, i na vola.  

Asi poslední případ, který bych zmínil a který mám ještě pořád v hlavě, byl únos desetileté dívky. 

Unesli ji dva pachatelé a ukryli u babičky jednoho z nich. Tehdy jsme začali hodně spolupracovat 

s psycholožkou Alenou Plškovou, která se snažila komunikovat s pachateli i s rodinami. Po dvou 

dnech se podařilo jednoho z pachatelů zadržet v telefonní budce, kterou jsme monitorovali. Potom 

jsme zakročili v rodinném domku, kde dívku měli ukrývat, a našli jsme ji zastlanou v posteli, celou 

vyděšenou. Dodnes nezapomenu, jak nám její rodiče děkovali, když na místo konečně dorazili. Tehdy 

se o brněnské zásahovce mluvilo hodně dobře. 

Jak je organizovaná zásahová skupina? Ve filmech to vypadá jako počítačová hra… 

Základem je vždycky dvojice. Ta je na sobě závislá, k sobě nalepená. Takže když jde ten první, 

vždycky ho ten druhý kryje. Mají dané své úkoly, starají se o svůj perimetr a nestarají se o ostatní, 

kteří mají zase svůj prostor. Ta dvojice si musí naprosto věřit, musí spolu fungovat. Může být jeden 

mladší, druhý starší, ale můžou být mladí i oba. Já jsem měl staršího, Romana Těžkého, který mi dělal 

mentora a protáhl mě tím ohněm, takže to se pak přenášelo i do našich vztahů mimo práci a 

přátelíme se hrozně moc doteď.  

Šlo vám někdy, jak se říká, o kejhák? 



Pamatuju na jeden zásah, vím, že šlo tehdy o padělání, měli jsme sebrat jenom jednoho člověka 

v bytě. Tak jsme šli s holčinou z kriminálky jen čtyři. Ona zaklepala, my jsme samozřejmě vlítli 

dovnitř, jenže místo jednoho tam byli asi čtyři lidi, takže vypukla regulérní rvačka. Tenkrát frčely 

kožené bundy z takových sešitých kousků. Já ji koupil v nějaké tržnici u Vietnamců, byl jsem na ni 

hrdej, a protože jsme tam vlítli v civilu, po té rvačce jsem byl oškubanej jak slepica. Prali jsme se jak 

na tancovačce, žádné judo, tam jste rád, že přežijete, a prostě mlátíte, jak to jde. S jedním jsem se 

rval a najednou vidím, jak velitel našeho družstva dal takovou docela velkou ránu za mě, za moje 

záda. Ona tam byla ženská a držela dvířka od kuchyňský linky, docela těžký, plechový. A jak jsem se 

rval, tak mi s nima chtěla rozbít hlavu. 

Doteďka, když se sejdeme u piva, na to vzpomínáme. Jak jsem si myslel, co su za frajera, a najednou 

bylo po frajerovi… 

Dneska by se to dělalo jinak? Jako v seriálech, kde termovize předem vidí, kolik je uvnitř lidí? 

Samozřejmě. Ale co se týče té termovize, to jsou ty seriály, co jsou vzdálenější realitě než zmíněný 

Pitaval. Spíš se snažíme nejít nikam hrrr, zjistit si co nejlíp sledováním nebo odposlechem, kolik lidí je 

uvnitř a co jsou zač. Nelézt do jiných baráků než do toho, kde je zásah, prostě neobtěžovat jiné lidi, 

když to není bezprostředně nutné.  

Jak vzpomínáte s odstupem času na roky strávené na zásahové jednotce a co vám daly do dalších 

let u policie? 

Víte, když teď vidím, čím vším jsem prošel a čemu jsem musel čelit v průběhu služby, tak musím říct, 

že to byly jedny z nejlepších roků u policie vůbec. Potkala se tam úžasná parta lidí, kteří žili úplně 

stejně – a to prací a službou občanům. Věnovali tomu i celý svůj volný čas a žili jsme spolu i 

v osobním životě. Když si jen vzpomenu, jak jsme slavili každou úspěšnou akci, tak se divím ještě teď, 

že jsme to ve zdraví přežili. 

Vzpomínám třeba, jak se oženil Roman Těžký a jednou dostal od manželky za úkol nakoupit domů. 

My jsme se potkali po práci, trošku jsme to v hospodě protáhli a skončili jsme na ubytovně. Druhý 

den jsme šli do práce a museli jsme odjet na dva dny mimo. Vím, jak se mu potom šlo těžko domů 

s tři dny starým nákupem. Docela jsem si v té době říkal, jak je dobře být svobodný. 

Takových příběhů za ty roky na zásahovce bylo hrozně moc. Nikdy se nestalo, že by někdo odmítl jít 

do služby a vůbec udělat něco navíc. Myslím, že to mě hodně formovalo i pro další službu na dalších 

funkcích. Tady jsem se naučil umět se rozhodnout v daný okamžik, a hlavně za to rozhodnutí nést i 

plnou odpovědnost. To jsem vyžadoval docela důsledně i po svých podřízených.  

Ohromnou výhodou bylo, že do ničeho nezasahovala politika. Na jedné straně byli zločinci, na straně 

druhé jsme byli my. Nemuseli jsme dělat žádné kompromisy. 

Mně to vyhovovalo. Měl jsem v sobě zakotveno, že pokud chci sloužit občanům a přísahal jsem na to 

při vstupu k policii, tak by to tak mělo i být. Postupem času jsem dokázal, že nejsem muž 

kompromisů, a nikdy jsem se nechtěl na ničem s nikým domlouvat. 



Policie je ale bezpečnostní složka založená na přísné subordinaci, stejně jako třeba armáda. Ani 

v civilním zaměstnání nemůžete ignorovat nadřízeného… Jak jste chtěl tenhle střet postojů řešit 

v praxi? 

Často jsem musel hrát s nadřízenými hry – a to hlavně později ve funkci ředitele ÚOOZ –, jak jsem na 

jejich straně a jak s nimi budu spolupracovat. Ale mám to v sobě nastavený tak, že jsem sloužil pouze 

občanům a nikomu jinému. Pokud jsem zjistil, že úmysly mých nadřízených nevedou stejným 

směrem – čili sloužit občanům a ne politikům –, tak jsem je naprosto neuznával. Samozřejmě 

navenek jsem musel, ale uvnitř a se svými lidmi jsem dělal svoje.  

Po kauze Nagyová jsem si uvědomil, že tento přístup stejně jednou musí skončit, protože o něj 

vlastně nikdo nestojí. Kolikrát jsem slyšel od svých nadřízených, že mám jednoduché vidění a nechci 

vnímat ty jejich souvislosti. A já musel uznat, že v tom mají pravdu. Nechtěl jsem vnímat snahy 

politiků a nadřízených ovládat mě a lidi, kterým jsem měl čest v průběhu let velet a dělat 

nadřízeného. 

Co bylo signálem k odchodu ze zásahové jednotky a kam vedly vaše další kroky? 

Já jsem už v průběhu služby na zásahové jednotce byl často vybírán ke spolupráci s kriminální 

službou, zejména s tehdejší Ústřednou kriminální policie v Brně, které velel Petr Dvořák. Šlo o jejich 

ochranu buď při důležitých schůzkách, nebo při zatýkaní, kde nemohl figurovat větší počet lidí.  

Jak jsem poznával tuhle činnost, říkal jsem si, že tudy bych se chtěl dál ubírat. Rozhodnutí přišlo, 

když mě postřelili. Nějak jsem ztratil důvěru v hromadné zákroky a chtěl jsem jít cestou, kde můžu 

zodpovídat pouze sám za sebe.  

Shodou okolností 1. 1. 1995 vznikl z tehdejší Ústředny kriminální policie ÚOOZ a já jsem do něj 

nastoupil 1. 2. 1995 na tehdejší nově vytvořené protidrogové oddělení. Tehdy byl velitelem celého 

brněnského pracoviště Jirka Malý a vedoucím protidrogového oddělení úžasný člověk Mirek Vojanec, 

kterému vděčím za hrozně moc z toho, co jsem se pod jeho velením naučil. 

Samozřejmě to rozhodnutí bylo pro mě hodně složité a emotivní. Opouštěl jsem práci, kterou jsem 

měl rád, kamarády, výborné velitele, a to jak Milana Staňka, tak Vlastíka Dvořáka. Ale rozhodnout 

jsem se musel a cítil jsem, že musím jít zase dál. 

  



KAPITOLA TŘETÍ 

+ Od vařičů k Albáncům 

+ Když volá informátor o půlnoci 

+ Očerněný novináři z korupce 

+ Od drbana ani pětikorunu 

 

------------------------------------------------ 

 

Jak drogová scéna tehdy vypadala, když jste nastupoval v Brně k protidrogovce? 

To bylo docela zajímavý, protože jsme nastoupili a nikdo nás neučil, zkušenosti s tímto stylem práce 

neměl vůbec nikdo. Učili jsme se, jak to šlo, znát prostředí, pracovat s informátory, se zdroji, prostě 

znát vůbec drogové prostředí a to, jakým způsobem funguje. Většinou to bylo o pervitinové scéně a o 

trávě a o lécích. Takže ten vhled do vyšších pater v té době neměl vůbec nikdo a dá se říct, že jsme 

se učili za pochodu. 

Pamatuju si na první realizaci, to byli ti správní drogaři, kteří vařili asi dvacet let, takže vařili pořád 

stejně. Pamatuju si na ten první zásah, ještě odposlechy nebyly, mobily nebyly, byly pevný linky a 

bylo to o tom, že někdo něco řekl, vědělo se, že někdo si chodí něco kupovat, a pak jsme vlítli do 

domku. A ta drogová scéna vypadá strašně. Kdo někdy viděl ten nepořádek a jakým způsobem ti lidi 

žili. „Ferda starej vařič“, na tom jsem se učil, to byla moje první realizace. Doteď pamatuju, kdy mě to 

vtáhlo. Když jsme poznali, co drogy dokážou s lidma dělat. A to byli nestoři drogové scény. Takové té 

tvrdé, předrevoluční, pervitinové.  

To bylo takové domácí ve srovnání s dneškem, ne?  

Přesně. Ten vhled byl přesně do těchto vařičů a dá se říct, že kauza rodila kauzu. Oni ho zavřeli, za 

dva roky vylezl a zase začal vařit. To bylo perpetuum mobile, který pořád jelo. Pervitin byl v té době 

asi to největší, do čeho jsme naskočili. Vařiči se mezi sebou znali a vyměňovali si chemikálie i 

postupy a chlubili se navzájem svými „modely“. Bylo to hodně spojený s majetkovou kriminalitou a 

pervitin se vyměňoval za kradené věci, ale třeba taky za sex.  

Kdy sem najely klasické tvrdé drogy jako heroin? S těmi cizojazyčnými mafiemi? 

Podle mě tady byly. Byly tu i před revolucí, ale v nějaké omezené míře. Po revoluci se to otevřelo. Já 

si myslím, že jsme to tehdy neuměli potírat, neuměli jsme to ani popsat. Neuměli jsme jít do těch 

struktur a načíst je. Já jsem je začal poznávat po nějaké době, kdy jsem díky vedoucímu Mirkovi 



Vojancovi měl volnou ruku v tom, že jsem se mohl sám vzdělávat. A snažil jsem se a vzal jsem si 

problematiku albánské komunity, která byla v Brně velmi silná. Albánci měli oproti nám výhodu, že 

uměli jazyky, měli síť po celé Evropě a v drogách se pohybovali desetiletí. To my jsme teprve 

objevovali kurýrní kanály, organizaci distribuce, ředění drog a další věci.  

Ty devadesáté roky byly rozdělené: ruskojazyčné gangy – Praha, albánská větev – Brno, Teplice. Mě 

to zajímalo, a tak jsem se touto problematikou začal zabývat, ale zase nebyl nikdo, od koho bychom 

dostali informace, které jsme potřebovali. Takže jsem začal úplně na koleně s tím, že jsem si nechal 

na cizinecké policii udělat kartotéku Albánců, chodil jsem se tam dívat na tváře. Tehdy tam dělal 

vedoucího Toník Patia. Musím říct, že ten mě naučil vše kolem této komunity. Vysvětloval mi jejich 

mentalitu, jak se chovají, když něco potřebují, jak je potřeba s nimi mluvit a hlavně jak si je držet od 

těla. Kolikrát jsem si na jeho slova vzpomněl i v pozdější době a snažil jsem se stejné vědomosti 

předávat lidem, kteří na těchto komunitách následně pracovali. Pokud jste se chtěli do této 

problematiky vědomostně dostat, bylo nutné tomu obětovat hodně času a s tím já jsem neměl vůbec 

problém. Pamatuju, jak jsem spával v autě před bordelem a díval se, kdo vchází, kdo vychází, co to je 

za lidi, abych se vůbec dostal do prostředí toho nočního města. Takže můj život spočíval v tom, že 

jsem spával na křesle v kanceláři a domů jsem jezdil jen na víkend, a to ještě na chvilku. Většinou to 

je tak, že tuto práci vykonáváte v noci nebo o víkendech. Těžko se dalo těmto osobám vysvětlovat, že 

je víkend a že se mi zrovna nechce nebo že něco mám. A nenechají si dokonce ani říct, aby trestnou 

činnost páchali v pondělí dopoledne. (smích) 

To si myslím, že je strašně velká chyba, že ti staří se to naučí a mají informace a zdroje, ale když 

odcházejí, nepředají to. A to jsou věci, které nejdou naučit. Buď je policajt založením operativec a má 

k té informaci vztah a pak mu věří i ten člověk, který mu dá tu informaci, nebo k ní vztah nemá a 

nikdy mu žádný člověk věřit nebude a informaci mu nedá.  

Vy novináři pracujete obdobně. Když tu důvěru vůči vám někdo nemá, tak nedostanete ani žádnou 

informaci. A policie to musí dotáhnout dál. Do trestního řízení a k soudu. Takže jsme se učili, co je to 

za lidi a jak s nimi zacházet.  

U nás není informátor zakotvený v trestním řádu, máte velmi malé možnosti, jak tyto zdroje získávat 

a jak je i chránit. Takže jste spíš využíval té možnosti, že jste jim pomohl.  

Ta pomoc ale spočívala pouze v domnělé pomoci. Nejde jen tak někomu pomoci, pokud se něčeho 

dopustil. Využíval jste toho, že by byl stejně propuštěn, a vy jste díky cizinecké policii například mohl 

být u jeho propuštění a domluvil jste se s ním na dalším setkání. Když získáte informátora, tak se o 

něj musíte samozřejmě i starat. Takže když vám v jednu hodinu ráno zavolá, jste na telefonu a 

musíte s ním fungovat. On se s vámi chce bavit třeba i o svých rodinných problémech, o dětech, 

prostě úplně o všem a vy musíte umět naslouchat. Vždy jsem říkal lidem, že na tom se pozná dobrý 

operativec. Musí mít trpělivost naslouchat, být empatický, k jednomu informátorovi musí být tvrdý, 

k jinému zase naprosto opačný. Cílem je, aby ten člověk vůči vám měl důvěru a byl schopen vám 

informaci předat. A přitom aby neměl obavu o to, že jeho totožnost jako možného zdroje bude 

odhalena.  

Jak informátora ale chránit před ostatními? Třeba i před nepoctivými policajty… 

To by mělo být ošetřené tím, že jeho skutečnou totožnost zná jen ten policista – a jeho šéf. Pro 

ostatní je jen číslo nebo krycí jméno. Ale on ten informátor si s vámi někdy hraje, hřeší na to, že ho 



neznají ostatní, a pak se ukáže, že spolupracuje třeba s dvěma různými útvary a ještě s tajnýma 

službama. Na víc lajn.  

Takže pak se může ukázat, že informace pocházející ze tří různých zdrojů vlastně pochází 

z jednoho?  

To je noční můra nás všech! (smích) 

Když jsme s Jankem Kroupou pracovali na některých kauzách ještě v pořadu Na vlastní oči, hlásili 

jsme si někdy, kam a s kým jdeme na schůzku. Aby bylo kde zahájit pátrání, kdybychom zmizeli. 

Máte to taky tak, když jdete na schůzku s informátorem do určitého prostředí?  

Vždycky by nadřízený měl vědět, kam jdete, kdy to začíná a kdy končí. Protože stalo se mi na ÚOOZ 

v roce 2009, že mi zastřelil informátor na schůzce policistu. Poté se zjistilo, že byl psychicky 

nemocný, měl schizofrenii, a když se rozcházeli, střelil ho do zad. A sám sebe zastřelil taky.  

Co takový informátor riskuje?  

Ten člověk riskuje hodně. Nejen samozřejmě svůj život a zdraví, ale také to, že pokud se to o něm ví, 

tak už je v tom daném prostředí navždy vyřízený. A je pochopitelně důležité, jakou informaci 

z jakého prostředí dostanete. Tím myslím, jestli je to informace například jen o krádežích nebo 

z prostředí organizovaného zločinu. Na tom potom i záleží, jaká je ochrana zdroje i přístup k němu. 

Já měl vždy zásadu – a to i většina kolegů pracujících na této problematice –, že ochrana zdroje byla 

nade vše.  

Starat se znamená, že když je někde v baru a zavolá, že potřebuje odvézt, tak vy musíte dělat 

taxikáře?  

No třeba si chce jenom popovídat. Oni k tomu směřují vždycky z nějakého vlastního důvodu. I ta 

informace, kterou policistovi předávají, má nějaký důvod. Buď se chtějí někomu pomstít, chtějí být 

hrdinové, nebo se touží pochlubit, že vodí toho policajta za nos a zvyšují si tím svůj kredit. 

Samozřejmě daný operativec musí vědět, kam až může s tím člověkem zajít, aby neztratil postavení 

policisty.  

To je jedna z nejsložitějších věcí – vědět, jestli vy řídíte informátora, nebo on vás. A záleží hodně na 

zkušenostech. Nedej bože, když ten policajt sklouzne a hrozně ty informace chce. A ještě horší 

případ, když si od informátora cokoli vezme. Protože to je cesta do pekel. Oni ti lidi tak fungují, že 

když vám někdy něco dají, tak pak už vás mají v ruce. Já můžu říct, že ať se o mně mlelo cokoli, tak 

na mě nikdo nic neměl, protože jsem nikdy nic nevzal. Stará operativní zásada říká: „Od drbana ani 

pětikorunu.“ A že těch možností bylo! A že se snažili! Ale právě tím, že nevezmete a že vás nemají 

v ruce, můžou na vás vymýšlet cokoli. Ale vždycky to bude nesmysl. 

I na vás později z vašeho působení v Brně vytáhl kolega Kroupa v Českém rozhlase, že jste vlastně 

stíhal cíleně jen příslušníky jedné albánské větve – a tím jste uvolnil místo na drogovém trhu pro 

větev jinou, jejíž člen byl vaším hlavním informátorem… 

To je nesmysl. Ale chce to asi objasnit víc. Albánskou komunitu jsem začal zpracovávat v roce 

1996–97. Nikdo ji nedělal, nikdo neznal rodinné vazby, neměli jsme žádné informátory z tohoto 

prostředí, takže jsem rozhlásil po obvodních odděleních, že jakmile dojde k něčemu, v čem budou 



figurovat Albánci, ať mi dají vědět. Začas mi volali z jednoho obvodu, že kontrolovali jednoho 

Albánce kvůli nějaké pitomosti, takže já mu jako by pomohl tu věc vyřešit, tím jsem se s ním sblížil, 

začali jsme schůzkovat a on mně později začal předávat první informace. 

Začal jsem zjišťovat, že jedna část ovládá Boby centrum, další střed města, další působí v Teplicích, 

prostě začal jsem mít přehled. Potom jsme získali dalšího informátora, už výš postaveného, 

bohatšího, kterého můžu i jmenovat, protože jeho jméno později vyskočilo právě v médiích – Albin 

Arifovič. Tím jsem se dostal do té komunity zase hloub, takže to věděli i na krajském ředitelství. A 

když byla jakákoli kauza, kde bylo byť jen podezření na albánskou komunitu, volali mně, protože já 

jsem uměl poznat ksichty, rodinné propojení a docela jsem se v té problematice vyznal.  

Tehdy byla albánská komunita jedna z nejtvrdších. Rvačky, výpalné, každou chvíli se střílelo někde 

před diskotékou, to se dneska těžko popisuje, jak byly devadesátky drsné. Samozřejmě sem vozili 

drogy, ale nešlo jen o ně. Vedle toho třeba propíchávali autům gumy a kradli z nich věci, když řidič 

začal defekt opravovat. 

Pak jsem v roce 2004 odešel dělat náměstka Komorousovi do Prahy a tím pádem jsem veškeré styky 

s touhle komunitou přerušil. Předal jsem kontakty dalším lidem a vysvětlil jsem jim základní věci, 

které je třeba o Albáncích vědět. Neříkám obecně, ale o těch, kteří působili v tom kriminálním 

polosvětě. Za prvé: Na milion procent všechno slibují, za druhé: na milion procent nic nesplní, a za 

třetí: jakmile mají nějaký kontakt s policajtem, hned se všem chlubí, jak ho ovládají, jak pro ně 

samozřejmě zařídí to a to.  

V roce 2015, kdy už jsem s Albánci nic neměl, jsme dělali kauzu Vidkun. Pár dní poté GIBS sebrala 

policistu ÚOOZ Vokála, který dělal albánské komunity taky. A on byl spojený s mým bývalým 

informátorem Albinem. No a rozjela se akce Generální inspekce, váš kolega Kroupa přijel do Brna, 

začal objíždět ty rádoby podnikatele a ti mu začali povídat, že Albin Arifovič všude chodil a vytahoval 

se: Šlachta zařídí tohle a támhleto – a na mě bylo najednou přes třicet trestních oznámení. GIBS mě 

vyslýchala asi šest hodin. Odpověděl jsem jim na všechny otázky a nakonec to všechno splasklo, vyšel 

jsem z toho naprosto čistej. Hodně lidí, kterým jsem ležel v žaludku za to, co jsem dělal za práci, si 

neodpustilo do mě prostřednictvím vašeho kolegy zase kopnout. A kdybyste věděl, kolikrát já jsem 

slýchal, že Kroupa nebo Klíma točí reportáž za tolik a za tolik, aby byla tendenční! No a tohle bylo 

totéž.  

Albánská komunita je v jedné věci naprosto důsledná: když vezmete jednou cokoli, ať už třeba 

mobil, nebo dokonce jen stovku, drží vás pod koulema a už vás nepustí. Ne hned teď, ale třeba za půl 

roku, za rok si pro tu protislužbu přijdou. Kdybych si cokoli vzal, skončil bych nejspíš se 

„sdělovačkou“ jako Vokál. Ostatně teď (únor 2020) půjde před soud kauza Vokál a já jsem zde jako 

svědek navržen, tak se docela těším, kde se ukáže pravda a jak byla celá mediální kauza zase 

nafouknutá. 

Jako další věc jsem často slyšel, že jsem jedné skupině měl nadržovat oproti druhé. Většinou to 

novinářům říkali ti, které jsme zavřeli, a oni začali říkat: „Když my, tak proč ne ti ostatní?“ Tahle 

práce má vždy dvě strany mince a vždycky se někdo bude cítit ublíženej. Já bych se mohl taky ptát 

novinářů, proč nedojdou s jasným případem, kde jsme někomu stranili. A proč je to postavené jen 

na tom, že jedna paní povídala. Taky bych mohl říkat, proč se zrovna baví oni s těmi, a ne s těmi 



druhými. Zrovna u této kauzy Českého rozhlasu musím říct, že jsem byl prošetřen tak důkladně, že 

kdyby tam byl jakýkoli náznak mého pochybení, tak už jsem dnes úplně v jiné situaci.  

Možná by se měli i čtenáři zpětně podívat, jak který novinář píše a co z jeho kauz se dotáhlo do 

výsledku. Myslím, že by to byl docela zajímavý výsledek. 

Tady se musím nás novinářů zastat: když se dozvíme informace, které nám připadají důvěryhodné, 

máme je z víc zdrojů a konfrontujeme je s tím, proti komu vypovídají, nemůžeme je zamlčet. Sami 

bychom mohli být obviněni, že někomu straníme. A pokud se potom nepotvrdí, je to stejné, jako 

když vám u soudu očistí lidi, které jste předtím obvinili. Je to prostě součást vaší i naší práce, že se 

všechno, co vypátráme, nakonec nepotvrdí. Pojďme ale dál: Kde se ve vaší práci objevilo to, co 

posléze někteří vaši kritici nazývali partyzánštinou?  

Možná právě tady. Já jsem možná takový i proto, že jsem se mezi těmi Albánci nejen pohyboval. Já 

jsem mezi nimi žil. Poznával jsem jejich chování v rodinách, protože neexistoval jiný způsob, jak mezi 

ně proniknout. Tam se těžko pašují odposlechy, těžko se sledují, aniž by to dříve nebo později 

nepostřehli. Mít osobní zdroje je jediná cesta k informacím. Kdo nemá zdroje, nemá nic. A to pak 

znamená s nimi být opravdu i v soukromí.  

Asi se mi kus té jejich horkokrevnosti dostal pod kůži.  

  



KAPITOLA ČTVRTÁ 

+ Pravěká doba techniky 

+ Příliš mnoho odposlechů?  

+ Dal mu ze svého 20 000 a už ho neviděl 

+ Zkoušel drogy? 

+ Mejdan za státní prachy 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

Ta práce nebyla jen o informátorech, že? 

Přesně tak. Informátory jsme rozebrali hodně podrobně, protože je to samozřejmě nejdůležitější a 

nejsložitější činnost v práci policisty operativce. Je to vlastně začátek případu. Záleží na tom, jakou a 

jak kvalitní informaci máte. Pokud ji získáte jen ve formě například: „Nějakej cikán prodává na 

Václaváku u koně drogy,“ tak se s ní pracuje jinak, než když máte informaci: „Jožo XY ve večerních 

hodinách každý den u koně prodává heroin, telefon na něj je XXXXX a bydlí tam a tam.“  

Proto jsem celou svoji kariéru dbal na kvalitu informačních zdrojů. Dokázaly nám práci velmi usnadnit 

a hlavně zefektivnit. Samozřejmě potom, co máte informaci a začnete s ní pracovat, potřebujete ji 

potvrdit a zadokumentovat pro trestní řízení.  

Na začátku mé policejní kariéry jsme dokumentovali trestnou činnost zejména kontaktním 

sledováním. Já měl velké štěstí, že v té době na útvar, který se zabývá technikou odposlechu a 

sledováním, nastoupil Láďa Šibor. Velmi jsme si padli do noty v tom, že jeho značně bavila jeho práce 

a mě zase ta moje. Začali jsme v kauzách využívat první techniku, která tady ještě nebyla: montáže 

GPS modulů do vozidel, což nám pomáhalo sledovat jejich pohyb. Pamatuji, kolik nocí jsme strávili 

spolu a s jeho klukama ve snaze tam tuto techniku namontovat. Potom jsme se potkali na benzince a 

Láďa přijel šťastnej a spokojenej jako my. Roli v tom hrála i úleva. Z lidí spadl tlak, aby vše dopadlo 

tak, jak má.  



Partu tady dělalo z lidí to, že každý měl svůj úkol a nesměl zklamat, protože by na tom padla celá 

montáž. Jeden montoval techniku a další ho zajišťovali nebo maskovali, co dělá. Tlak spočíval hlavně 

v tom, že kdyby došlo k našemu odhalení, nikdo by se nemohl zaštítit tím, že jsme od policie. 

Všechno muselo probíhat tak, aby si tuto činnost nikdo nebyl schopen s policií spojit.  

Potom jsme začali využívat prostorové odposlechy a ty nám k dokumentaci velmi pomohly. Byl ale 

velký problém je do daného prostoru dostat. O tom bude řeč později v kauze Nagyová. A 

samozřejmě velký problém byl nástup mobilních telefonů a jejich masivní využívání. Než se policii 

podařilo technologicky tento problém vyřešit, tak nám zločinnost utekla a v té době bylo těžké 

aktivitu zločinců dokumentovat.  

Zrovna ohledně odposlechů jste byl hodně kritizován, že jste pracovali jen tímto způsobem a 

všechny jste odposlouchávali… 

To byl velmi zajímavý názor a taky vím, kdo z novinářů ho začal šířit. Každý odposlech přece musí 

povolit soud, takže není možné, aby si policie nasadila, co si zrovna umane. Žádosti musíme hodně 

podrobně odůvodňovat, jinak by je soud nepovolil. Na druhou stranu se ty podezřelé osoby musí 

nějak domlouvat a být v kontaktu s dalšími zájmovými osobami. Těžko se vysvětluje, že kauza nestojí 

jen na odposlechu mobilního telefonu, ale musí být prováděna další činnost, jako je například 

sledování, práce se zdroji a podobně.  

Bohužel, v tomto jdou moderní technologie tak rychle dopředu, že jen na odposlech se nedá 

spoléhat. A ani nevím, že by nějaká kauza byla odsouzena jen na základě těchto důkazů.  

K počtu nasazených odposlechů se také velmi těžko dá vyjadřovat. Pamatuji kauzu, kde jedna 

podezřelá osoba použila při páchání trestné činnosti až 70 telefonních karet. Musím se smát, když 

se nějaký chytrý odborník nebo politik vyjadřuje k velkému počtu odposlechů, aniž by znal 

souvislosti. Drogovka má dodnes velké množství odposlechů, je to dáno charakterem trestné 

činnosti, která má velkou dynamiku a ze své podstaty se odehrává jako dodavatelsko-odběratelský 

řetězec komunikace o zboží a způsobech, jak ho dostat z místa A do místa B napříč republikou, 

Evropou i světem.  

Ještě k té kritice, že jsme všechny poslouchali a čekali jsme, až něco někde vypadne. Pane Klímo, 

představte si, co řeknete do telefonu za jeden den. A teď si představte, že to musí někdo poslouchat 

a přepisovat. Navíc v reálném čase, aby mohl na činnost toho člověka reagovat a používat další 

dokumentační prostředky, například sledování. Kdybychom měli každého poslouchat jen tak, tak 

nevím, kdo by to dělal. I tak toho měli detektivové plné zuby, kolik měli práce. Ale chápu, že takovými 

věcmi se veřejnost dobře straší. 

Když jsem psal koncem sedmdesátých let Náruživost, první knížku o československé toxikománii – 

která mimochodem nesměla tři roky vyjít, protože toxikománie byla podle komunistické doktríny 

choroba nemocného kapitalistického systému –, byli jsme pro tvrdé drogy jen tranzitní zemí. A to 

trvalo ještě nějaký čas i po pádu železné opony, dokud i koruna nezačala být pro narkomafie 

zajímavá. Jak se projevil přechod z tranzitní země na cílovou ve vaší práci? 

Když jsme pronikli do prostředí, věděli jsme, že jsou tady party, které se živí dovozy a průvozy 

heroinu přes republiku, protože jsme nebyli úplně poslední zájmová země a na existenci tzv. 

balkánské trasy fungovala zejména albánská komunita. Jenže pak jsme se čím dál víc dostávali 

k tomu, že začínáme být země koncová. Jednak tady najednou rostla spotřeba heroinu a jednak do 



toho šli občané romského původu. Pamatuju si, jak jsme honili po Cejlu – to byla taková brněnská 

čtvrť nevalného původu, kde jste se po půlnoci určitě nechtěl objevit – Romy, kteří nabízeli a 

prodávali půl kila i kilo. Ale původním zdrojem byla zase albánská komunita, která to do České 

republiky dovezla. 

Na tuhle dobu mám kuriózní vzpomínku. Někdy v roce 1996 jsem získal prvního informátora z romské 

komunity. Byl to naprosto úžasný člověk, protřelý životem a měl Brno pod palcem, takže jsem od něj 

dostával super informace.  

Pak přišel s tím, že potřebuje ode mě půjčit 20 000 korun, protože se dostal do finanční tísně. Já 

jsem samozřejmě v té době takové peníze neměl. Tak jsem si vyřídil půjčku a peníze jsem mu dal, 

abych ho jako informátora neztratil. Samozřejmě to dopadlo tak, že jsem peníze nikdy neviděl a 

půjčku jsem splácel ještě další tři roky. (smích) Ten mě taky vyučil v tom, jak to dopadá, když moc 

chcete po někom spolupráci a co všechno za tuto spolupráci jste ochoten dát. 

Pamatuju jednu podobnou romskou rodinu z Ústí. Ta na ten byznys doplatila, protože jeden z těch 

bratrů se stal na heroinu těžce závislý… 

Asi vím, kterou rodinu myslíte. Já jednoho z těch bratrů naopak realizoval. Na heroin ale doplatí dříve 

nebo později každý. Nezapomenu, jak jsme se dostali k rodičům, kteří nás prosili, ať si odvezeme 

jejich dítě, protože už byli úplně na dně a nevěděli, co s tím dělat. V romské komunitě není neobvyklé 

ani užívání drog u více generací v jedné rodině.  

Když jsem psal tu knihu, zkoušel jsem i některé drogy, abych věděl, o čem píšu. Ale heroin nikdy. 

Přestože jsem vyčetl z literatury, že v průměru vzniká závislost na něj po sedmé dávce, existovaly i 

případy, kdy se stali lidé závislí po dávce první. Prostě podle dědičné indispozice. Vy jste drogy 

někdy zkoušel, abyste zjistil, proti čemu bojujete?  

Ne, já jsem odpůrce docela zásadní. I té trávy, o které říkají, že není špatný si třeba zahulit špeka. Ale 

já ani nekouřím, takže ne. Já jsem si to nechal povykládat a nemyslím si, že by policista, co chce 

odhalovat drogy, je musel zkoušet či konzumovat. Jako kdybyste dělal na kuplířích a musel si 

ozkoušet, jaké to je být prostitutem.  

Co se týče těch drog, nejde jen o závislost, ať už fyzickou, nebo psychickou. Na ulici jsme narazili na 

heroin se sedmi procenty účinné látky, ale pak hned zase s pětadvaceti procenty. Takže hrozná 

nevyváženost, kterou ani narkoman nemohl odhadnout. Hrozilo mu tak, že doplatí na nesprávné 

dávkování. A pak domíchávání různými sajrajty. Nejmíň škodlivá z toho všeho byla seškrabaná 

omítka. Nikdo vám samozřejmě neprodá drogu třicetiprocentní, když ji nastavením změkčí na 

patnáct procent a má jednou takový výdělek.  

Kolik taková droga tenkrát stála na černém trhu?  

Ty finance se neustále pohybovaly, pervitin tisíc, dvanáct set dávka, to samé heroin. Teď třeba 

pervitin hodně klesl a je to vietnamskou komunitou, která se do toho vložila a ceny sráží. Když jsme 

tenkrát zachytili výrobu a měli vyrobeno půl kila či kilo, u pervitinu to bylo velký. Teď se chytají dávky 

pět, deset kilo na jeden zátah na jednu výrobnu, protože odbyt jde i do Německa a dál.  

To musejí produkovat obrovské varny… 



Vždycky záleželo na zdroji efedrinu. Možná si pamatujete, jak se tenkrát spekulovalo, odkud je čistý 

efedrin, na který jsme všude naráželi. Pocházel samozřejmě z tzv. efedrinky v Roztokách. Z legální 

fabriky. Potom, když už efedrinka nebyla, došli vařiči k tomu, že by mohl fungovat efedrin z Číny, 

takže dovozový. A začalo se samozřejmě z tablet. Ona byla pěkná nádeničina to jenom vyloupat 

z těch platíček. 

Pak to začali vozit z Polska, jestli si dobře pamatuju. A vozí dodnes… 

V té době už začínalo Polsko, tablety, čistý efedrin, to bylo menší množství. Jak měl člověk zdroj 

efedrinu, tak měl všechno. Proto se pak už nekšeftovalo jen s pervitinem, ale i s efedrinem. 

Pamatuju si, jak jsme zadrželi deset kilo efedrinu, to byla kauza někdy 1999 nebo 2000. Do hotelu 

Holiday Inn to přijelo asi třináct lidí prodávat, takže se zásahovkou jsme se to snažili zdokumentovat 

a potom pachatele zadržet. Poprvé jsme museli použít autobus, aby se nám tam zadržené osoby 

vůbec vešly.  

Vtipné bylo, že jsme se museli přizpůsobit provozu toho hotelu, protože překupníci jednali 

s člověkem, který byl náš policista v utajení, a museli jsme ho pohlídat při výměně kufříku za peníze.  

Můj parťák Roman Těžký a já jsme se v té době v takovém prostředí, jako je Holiday Inn, neuměli 

moc pohybovat, ani jsme neměli vhodné oblečení. Takže jsme se domluvili, že jako kamufláž 

uděláme „podnikovou oslavu“. Zamluvili jsme v hotelu stůl asi pro deset lidí, od kterého bylo dobře 

vidět. A protože tam nemohli sedět samí poldové, tak jsme poslali Romana vybrat děvčata do 

policejní školy.  

Romča to vzal od podlahy a v kanceláři ředitele školy udělal výběrové „talentovky“. Holky, začínající 

policistky, potom pařily s našima klukama v hotelu na „podnikové oslavě“ a dělaly křoví. Taková 

práce se jim fakt líbila! My jsme byli ve velicím autě a sušili jsme huby na sušenkách.  

Podle předpokladu mělo být do dvou hodin hotovo. Jenže vše se prodlužovalo. Roman mi vzkázal, že 

už nemají peníze na útratu a je potřeba poslat další. Tak jsem začal vybírat od kluků na akci peníze, 

které měli u sebe. Každý dal pět set až tisíc korun.  

Nakonec se to protáhlo na šest hodin. Pak se tito „hosté“ zvedli a zadrželi všechny podezřelé, 

dopadlo to nakonec velmi dobře.  

Při monitorování prodejců jsme den před akcí zjistili, že se do Holiday Inn sjíždělo několik lidí, které 

prodejci najali na kontrolu hotelu a obranu proti policii. Pachatelé i personál hotelu ale pak podle 

svých slov netušili, že by to byli policisti, kdo tam takhle paří. Dělali, že pijou, zapalovali si svíčku 

stovkou – a mně akorát tekly sliny. Ale zadrželi jsme třináct lidí a deset kilo efedrinu. Na tu dobu 

velká kauza. A doteď se traduje, jak ten účet byl vyvěšenej na služebně. Jak se tam za státní peníze 

policajti pěkně nacpali!  

Tam jsem poznal úžasného člověka, který mě potom provázel i kus mé kariéry, a to Miloše 

Pokorného. Kluk přesně stejný, jako jsem byl já, Roman Těžký, Petr Vlach, Martin Novák a další. Já ho 

poznal tak, že při akci v Holiday Inn měl hlídat peníze našeho agenta-policisty. Samozřejmě neměl na 

takovou akci žádné oblečení, tak mu stačili na poslední chvíli nějaké opatřit a přišel celej úplně nově 

oblečenej od obleku až po boty.  



Když jsem já jako velitel akce vběhl do hotelu, tak klečel na hlavním pachateli, kufr s několika miliony 

měl u nohy a jen mi sdělil: „Robi, všechno v pohodě.“  

  



KAPITOLA PÁTÁ 

+ Milion v křoví 

+ Co se smí a nesmí odpustit 

+ Drsní Rusové 

+ Oběti s otazníkem 

+ Jak mohlo být u Devíti křížů těch křížů ještě víc 
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Tenkrát se při nějaké drogové operaci ztratily i policejní peníze… 

Ony ty akce byly dvě. U nás byla jedna na ÚOOZ, tam to ale nebylo o drogách, nýbrž o padělcích.  

A to byly padělky čeho?  

Padělky bankovek. Pětitisícovek. Tehdy se hodně padělalo, víc než dnes, protože teď jsou bankovky 

proti padělání daleko líp chráněné.  

A ten princip spočíval v čem?  

Za skutečné peníze jste koupil od padělatelů pětitisícovky, ale zaplatil jste za ně třeba jen čtvrtinu 

ceny. Podle kvality. V devadesátých letech sem toho hodně proudilo z venku, ať to byly dolary, nebo 

koruny. Padělků bylo tolik, že jsme měli zvláštní oddělení jenom na padělání. Teď je úbytek, jsme na 

nějakých pěti stech bankovkách ročně, ale v té době bankovky byly fakt kvalitní a padělatelé dokázali 

udělat i ty ochranné proužky.  

Co se při té akci pokazilo?  

Načasování, protože pachatel byl na to připraven. Došlo k výměně za padělky s policistou, který 

prováděl předstíraný převod věci, ale bohužel ti, co akci sledovali a měli dát informaci, aby ostatní 

vyskočili a pachatele zatkli, si nevšimli, že stojí na brzdových světlech, nebo neprošla ta informace do 

velicího štábu. Takže pachatel, když převzal pravé peníze a předal padělky, rozběhl se k autu, 

zagumoval a vyrazil pryč. Pamatuju si, že měl BMW, na tu dobu raketa, a my měli felicie a favority. 

Začali jsme ho honit, ale ve Šlapanicích, kde se nám ztratil, odstavil auto a utekl.  



Povolali jsme vrtulník, uzavřeli celé město. Ztratili jsme milion a to byl velkej průser. Tehdy jsme byli 

na štíru s rozpočtem a vím, že tehdy si policejní prezident Kolář pozval šéfa expozitury Čuperu druhej 

den na kobereček. My jsme jen seděli a říkali jsme si: No nic, ráno musíme jít hledat. A natrasovali 

jsme si to přesně. Ty peníze jsme našli pod jedním keřem zahozený, jak ten člověk prchal. Asi se pro 

ně chtěl později vrátit.  

To bylo asi poprvé, co jsme už v deset hodin dopoledne byli ožralí všichni, a velitel Čupera v Praze se 

jen smál, jakou jsme měli radost. Ale zase – poučilo nás to, jak přesné musí být načasování akce. 

Protože můžete se snažit plánovat věci dopředu, ale nikdy nevidíte do hlavy pachatele. A tak, jak vy 

se připravujte, tak se připravuje i on. Jeho jsme potom chytli a jeden nám utekl do zahraničí a vydali 

nám ho asi po dvou letech.  

To byli cizinci?  

To byli Slováci. Ale odkud ty padělky pocházely, k tomu jsme se nedostali. Říkalo se, že zdrojem byli 

Rusové. Ale pamatuju si, jak ten vrtulník visel nad tou vesnicí, zavíraly se obchody a my jsme lítali a 

hledali, protože to byl takovej průšvih. Takže se dá říct, že čím byl člověk odvážnější a šel do 

takových akcí – a nám se docela dařily –, tak záleželo na velké odvaze i nadřízených, které jsme měli. 

Ony tenkrát neexistovaly ani právní nástroje. Třeba na ten předstíraný prodej…  

To, co tady vyprávím, byly první tzv. předstírané převody, kdy jsme vlastně sami testovali a hledali 

cesty. A jak říkáte, ten právní nástroj byl provokace. Pamatuju, že jsem se dostal až k Ústavnímu 

soudu s jedním z předstíraných převodů, tehdy s paní doktorkou Žďárskou, která byla krajská státní 

zástupkyně. Dokonce se tam probíralo, že máme spolu vztah a z toho důvodu jsme měli předstíraný 

převod zosnovat. Ten předstíraný převod a nasazení skrytého agenta je kouzelnej v jedné věci: nikdo 

nezpochybní, že vy mně něco nabídnete a já to koupím. Můžete zpochybňovat jedině to, jak jste se 

k tomu dostal a že já jsem vás vyprovokoval. Čili kdybych já vás nenastartoval, tak vy byste to nikdy 

neudělal.  

V té době jsme dělali hodně předstíraných převodů a bylo to postaveno právě na tom, že jsme měli 

dobré informátory, kteří nám byli schopni potřebné informace dávat. 

Advokáti do toho šli a byli krvelační, protože z toho byly velký finance. Takže ty nástroje se rodily za 

pochodu, a ať to byla doktorka Žďárská, nebo doktor Sladký a teď doktorka Bradáčová, tak tihle 

státní zástupci byli inovátoři v tom procesu a snažili se do toho jít. Teď na konci byl už nový 

instrument spolupracujícího obviněného, po čem jsme hodně dlouho volali.  

Tyhle věci se rodily za pochodu. Teď už je to vyjudikované a jsou první kauzy, které už prošly soudem, 

a pachatelé jsou pravomocně odsouzeni. Ale na začátku jsme to prostě zkoušeli.  

V té době s námi velmi dobře spolupracoval v Brně na Městském státním zastupitelství JUDr. Jan 

Sladký a na Krajském státním zastupitelství JUDr. Žďárská. Měli jsme velké štěstí na takové státní 

zástupce, protože v té době nebylo úplně normální, aby se státní zástupce účastnil s námi realizací. 

Většinou seděl v kanceláři, policisté chodili za ním a on řešil případy od stolu. V drogách to bylo tak, 

že jak Žďárská, tak i Sladký chodili s námi na realizace, na výslechy a účastnili se i zásadních porad 

v jednotlivých případech. V té době se i formoval můj vztah ke státnímu zastupitelství, který jsem 

potom prosazoval v celém svém období, jak u policie, tak u celní správy. Ctil jsem vždy postavení 

státního zástupce a jeho roli v trestním řízení. Dá se říct, že policista si bez rozhodnutí státního 



zástupce ani neškrtne. Každý odposlech, sledování, domovní prohlídky, zadržení podezřelého, vše 

musí jít přes státního zástupce.  

Sám jsem prosazoval, že policisté i celníci musí být aktivní a chodit s nápady na státní zastupitelství a 

tam se společně dohodnout na dalším postupu. Proto bylo tolikrát uváděno, jak mám dobrý vztah se 

státními zástupci. Pro mě bylo ctí s takovými lidmi pracovat a myslím, že i na případech to bylo vidět, 

a to zejména v tom, že byla nastavena naprostá důvěra mezi zastupitelstvím a námi.  

Když mluvíme o tom spolupracujícím obviněném, respektive o těch informátorech, kteří dodávali 

informace, aby se jim třeba snížil trest – mělo to nějaké přesné regule? Za komunistů měli estébáci 

třeba údajně přesnou sazbu, co kdo mohl spáchat beztrestně, když z něj potřebovali udělat 

konfidenta, a co už bylo za hranou a šel sedět. I když bychom mohli diskutovat o tom, jak se to 

dodržovalo v konkrétních případech… 

Ne, nikdy to takhle vymezené nebylo. On taky institut spolupracujícího obviněného přišel až 

v pozdějších letech, až když jsem byl na ÚOOZ ředitelem. Hodně dlouho jsme volali po této úpravě, 

protože bylo nutno ji zavést, aby byla lepší možnost dokumentovat činnost celé organizované 

skupiny. Ve hře byl i institut korunního svědka, ale naši zákonodárci nenašli dost odvahy k jeho 

přijetí.  

Ono se jednoduše kritizuje, že nemáte zdokumentovanou celou organizovanou skupinu, ale 

představte si, že máte organizovanou skupinu deseti lidí a na těch deset lidí musíte shánět důkazy od 

toho organizátora až po toho posledního vykonavatele.  

Můžeme si to ukázat na drogách. Na drogách je to jednodušší, od toho posledního prodejce na ulici, 

pak toho, co mu to dováží, toho, co to platí, toho, co to převáží přes hranice – a na každý ten článek 

musíte sehnat tolik důkazů, abyste byl schopen popsat dělbu činnosti jednotlivých článků. Já jsem byl 

nepřítelem postupu, abychom to zúžili na pouliční prodej a jednoho dealera. Protože jestli chceme 

té sani uříznout hlavu, musíme stoupat výš. A získat někoho zevnitř je přímo úžasný nástroj, jak 

všechny usvědčit.  

U velkých kauz je to ještě účinnější. Když máte člověka, který je uprostřed toho řetězce a stane se 

z něj spolupracující obviněný, je schopný vám tu organizovanou skupinu popsat jak nahoru, tak dolů. 

Ale musí doznat naprosto všechno, musí si projít celým vyšetřováním a je až na státním zástupci a 

soudci, aby posoudil, zda jeho výpověď stojí za to, aby ten institut o snížení trestu byl využit, nebo ne. 

To se mi líbí, ale nemá to pravidla.  

To už je v rámci justičního aparátu. Ale už jsme mluvili o tom, jak důležití jsou informátoři 

z podsvětí. Co když sice poskytnou informace, ale pak za ně něco chtějí? Řeknou: Já jsem včera jel 

ožralej a sebrali mi řidičák. Tak to, policajte, nějak zařiď! 

No tak to nejde, v žádném případě. Na tom se pozná dobrý a špatný operativec. Když vám cenný 

informátor takhle o půlnoci zavolá, musíte to zvednout, musíte jet, musíte s ním mluvit a třeba mu 

slíbit: Já se o něco pokusím. Ale nepokusíte se o nic. A když to pak dopadne dobře, tak řeknete: 

Vždyť já jsem ti pomohl. Podívej, jak to dopadlo! Ale že byste přišel a řekl: „Tohle je můj informátor, 

tomu řidičák vrátíme,“ to v žádném případě není možné.  



Ale dělalo se to tak. Sám jsem v některých reportážích vycítil dvojí metr, když šlo o člověka, který 

s největší pravděpodobností policii dodával cenné informace…  

Tak to si nedovedu představit, jakým způsobem by se to dělalo. Možná když dá někdo malou 

„všimnou“ tomu policistovi na ulici. Ale když se to dostane do toho soukolí, tak pochybuju, že na tom 

úřadě by byl schopen něco tímhle způsobem ovlivnit.  

Ale dalo se pomoct. Určitými službami, které nebyly protizákonné, a přesto informátorovi usnadnily 

život. Třeba aby nemusel na ten řidičák stát frontu. Nebo když to byl cizinec, aby mu vyřídili to, co 

by stejně dostal, ale bez čekání a bez průtahů. A on ocenil, že se mu někdo věnuje. Ale vždycky to 

bylo něco za něco: A teď ty! Rozkryj nám tu scénu, kde se pohybuješ!  

Když se tohle uplatňovalo dobře, hned bylo vidět, jak se mění práce policie i na té protidrogovce. 

Hned jsme najednou dostávali informace, které jsme předtím neměli. Už jsem o tom mluvil 

v souvislosti s Albánci. Když jsme tu síť měli, hned ráno už jsme věděli, kdo kde se tam otočil a kdo 

kde fungoval, a byli jsme schopní udělat si přesnější obrázek.  

To se dostáváme k tzv. „raketýringu“, který sem narukoval hlavně s ruskojazyčnými gangy. Dělat 

střechu, „krýšu“, to byl tenkrát pojem, který děsil spoustu drobných podnikatelů a provozovatelů 

nočních klubů a diskoték. My tě zastřešíme – a ty nám budeš platit. Jinak ti to tu poničíme sami… 

Nikdo v té době nevěřil, že policie je schopná to vyřešit, nikdo ji nekontaktoval, proto se jim tak 

dařilo. Já jsem velel na jižní Moravě, když ve věznicích hrozila vzpoura ruskojazyčných vězňů. 

Nevěděli jsme přesně, kdo to organizuje, ale dělaly se prohlídky, otravoval se jim život, aby se necítili 

jako doma. Podobně to bylo i s tím slavným zásahem v Praze v nočním podniku U Holubů. Stal se 

terčem kritiky, že vlastně nikoho z ničeho neobvinili, ale já si myslím, že svou roli splnil. Zadrželi tam 

spoustu bossů, kteří se sjeli i z Evropy, vzali jim otisky, vyfotili je a hlavně jim policie ukázala ramena. 

Ty lidi musí vědět, že tady ten stát je, že se o nich ví, že je můžou posbírat, i když to skončí třeba jen 

vyhoštěním. Já jsem byl taky zastáncem toho, do nich jít, udělat je třeba na dvojí manželství a 

předejít tomu, že tady budou dělat „raket“. 

Pamatuju si, že většina z nich měla izraelské občanství. I šéf Holubů Katrič, se kterým jsem dělal 

rozhovor do pořadu Na vlastní oči. Ptal jsem se ho tehdy, co říká tomu, že se o něm hovoří jako o 

mafiánovi. Jen se smál a říkal: „My u nás v Rusku známe jedinou mafii – a to byla komunistická 

strana.“ Taky ho na deset let vyhostili a myslím, že se pak už nevrátil… Ale když jsme u toho 

„raketýringu“, někdejší východočeský státní zástupce a dnešní senátor Miroslav Antl mi říkal, že 

k obratu došlo ve chvíli, kdy už oběti byly tak zoufalé a finančně vycucané, že už vlastně ani 

neměly z čeho platit. A tehdy se konečně obrátily na státní zastupitelství…  

To už byl spíš závěr, protože zrovna Východočeský kraj nebyl úplně „freš“ pro ruskojazyčné 

gangstery. Když vezmeme Brno nebo Prahu a podíváme se na výslednosti těch jednotlivých 

pracovišť, tam je vidět, kde bylo bohatství a kde to také běželo nejvíc. Ten „raket“ tam samozřejmě 

ale fungoval do té doby, jak to přesně říkáte, kdy už těm vydíraným došla trpělivost. Potom jsme 

začali měnit systém práce a šli jsme mezi lidi a po realizacích… 

Myslíte zásahy… 

Ano, po realizacích jsme cítili, jak důvěra v naše schopnosti roste. Začali s námi mluvit i vydíraní 

podnikatelé, jenomže se ukázala i ta druhá strana mince. Protože oni to nebyli úplně podnikatelé, 



někteří ti cukráři a živnostníci v těch devadesátkách. Vyděrači samozřejmě nastupovali především 

na lidi, na které něco věděli. Ty děláš tam a tam nepořádek, podvádíš, dlužíš, tak nebudeš platit 

jenom za ochranu. Takhle se navzájem drželi v klinči.  

Kolikrát jsme objasnili vydírání, pochytali jsme je, posadili do kanceláře a teď začali jeden na druhého 

práskat, co kdo udělal – a najednou nebyl ani jeden oběť. Jeden byl možná oběť toho vydírání, ale 

zároveň dlužil peníze. A když to potom na sebe začali vytahovat u soudu, hrozně těžko se hledalo, 

kde co je dobře. Ano, ten poslední člověk byl vydíraný, ale dlužil třeba deset milionů a nebyl schopen 

platit. To byly ty vydíračky tvrdé. 

S tím počítal i Berdychův gang, že? Protože jejich oběti často měly na svědomí taky různé černoty a 

šméčka a měly doma ulité špinavé prachy. Takže řada z nich to ani nehlásila… 

Málokdy nastoupili na podnikatele úplně čistého jak lilie, který byl schopen jít na policii bez obav. 

Protože ono to není jenom o tom skutku, ale vy se jako policista musíte zabývat i tím, co bylo 

spouštěčem, co bylo na začátku. A tam se dostanete k věcem z toho tzv. podnikání. Kde a jak k těm 

penězům přišli.  

Zdá se, že v posledních letech tohle drsné vydírání zmizelo. Jenom nevím, jestli úplně zmizelo nebo 

jestli se jen stalo neviditelnějším. Protože když jdu v Praze Karlovkou a celou tou Královskou 

cestou, tam jsou Srbové, Rusové, mají tam v přízemí prodejny a spoustu těch baráků – aspoň podle 

mých informací – vlastní přes nějaké české bílé koně. A sami prý musí platit zase magistrátním 

úředníkům. Chtěl jsem to i natáčet, ale ti, co mi to vyprávěli, se báli jít na kameru…  

Asi to tak bude. V devadesátkách se tu etablovali, ten majetek si tady rozdělili a teď už je ani nevidíte. 

Nedohlídnete, kdo kde za čím stojí, ať jsou to Italové, nebo Albánci, nebo ruskojazyční zločinci. Co 

mají, kdo je kryje a kdo jim k tomu posloužil.  

Ona se změnila i forma. Albánci dělali to a to, Rusové násilí, Italové drogy a zboží. Ale potom se to 

začalo měnit. Jak ubývaly peníze, tak se to začalo míchat, Rusové začali dělat ochranu Vietnamcům, 

kteří se vrhli na drogy, Albánci začali fungovat s Rusama, což bylo v devadesátkách nemyslitelné. 

Tam byly vymezené prostory a do těch si vzájemně nelezli. Proto i my jsme byli specializovaní. Já jsem 

třeba dělal tu albánskou problematiku, věděli jsme, co kdy kde se šustne. Ale nevěděl jsem, co se 

děje u ruskojazyčných, tam zas byli kolegové. Proto jsme museli spolu kooperovat a docela jsme se 

uměli dostávat do hloubky.  

I obory byly rozdělené, že? Holky, drogy, zbraně… 

Samozřejmě. Rusové holky, Bulhaři zbraně. Ve zbrojovce tehdy docházelo k velkým únikům, 

všeumělové to tehdy vynášeli po částech a skládali po garážích. Jiní zase uváděli do 

střelbyschopného stavu zbraně oficiálně zničené a pašovali je na Balkán, kde v té době zuřila válka a 

poptávka po zbraních byla obrovská. Pamatuju zásah u hotelu Hilton, kde se prodávalo sedmdesát 

zbraní a v kufru jsme našli přes pět kilo semtexu. Že by někdo dneska prodával takhle sedmdesát 

zbraní, to je takřka vyloučeno. Existuje internet, darknet a všechno probíhá naprosto jiným 

způsobem. Stejně tak by nikdo nenabízel semtex po pěti, deseti kilech. Vím, že jsme u Devíti křížů 

pochytali partu, která měla semtex i rozbušky pohromadě. Tenkrát jsem se málem osypal, když jsem 

si uvědomil, že kdyby to vybuchlo, letíme do luftu i s Devíti křížema komplet! 



  



KAPITOLA ŠESTÁ 

+ Beranidlo k neuzvednutí 

+ Nástup extáze 

+ Šest hodin v kufru auta 

+ Šlachta ukradl služební vůz! 

+ Když má policajt namále 

---------------------------------------------------------- 

 

Na té době bylo velmi důležité, že se tvořila parta lidí, která měla hodně společného. Nejen to, že 

jsme spolu pracovali, ale navíc jsme se spolu dokázali bavit i ve svém volnu, a to bylo velmi důležité. 

Když jsem se stal vedoucím oddělení potom, co musel Mirek Vojanec odejít, nabíral jsem nové lidi a 

rozdělili jsme si problematiky podle etnik a zvlášť pak podle jednotlivých drog. Vzali jsme do party i 

již zmiňovaného Miloše Pokorného, který měl přezdívku Milošek (vážil v té době něco kolem 140 

kilo), který se věnoval spolu se mnou albánské komunitě a heroinu.  

S Miloškem mám takovou vtipnou příhodu. My jsme v těch dobách neměli moc vybavení a sháněli 

jsme, kde se co dalo. Chybělo nám například beranidlo na vyrážení dveří. Milošek se toho úkolu ujal 

a přes víkend udělal beranidlo s nějakým kamarádem z vedlejší vesnice. Beranidlo nesl asi pět 

kilometrů pěšky domů a v pondělí nám ho v kanceláři slavnostně předal. My jsme ho s Romanem 

Těžkým zkusili vzít a ani ve dvou jsme ho nebyli schopni zvednout! (smích) Museli jsme ho rozpůlit a 

teprve potom nám vyhovovalo. Ovšem Milošek si o nás už navždy myslel, jací jsme srabové, když 

neuneseme kousek železa.  

Přišel k nám z odboru sledování Petr Vlach, který přinesl do práce zase poznatky a zkušenosti ze své 

bývalé práce sledovače, takže jsme byli schopni si jednodušší sledování provádět i sami velmi 

obezřetně a mazaně. Šlo zejména o pokrytí složitějších schůzek s informátory. Petr začal dělat 

s Romanem Těžkým na té problematice pervitinu, kde se pohybovali Češi. Tam se nám podařila i 

docela hezká a složitá realizace. Figuroval v ní J. P., jeden z nejznámějších výrobců v devadesátých 

letech v Praze, kterého jsme opakovaně zadrželi. Jednou při výrobě pervitinu v chatové oblasti 

Lipence, podruhé nedaleko jeho bydliště na Praze 7.  

Kontaktovala ho skupina z Německa, která chtěla, aby pro ně vařil několik kilo pervitinu měsíčně ve 

velké laboratoři u Berlína. On byl jeden z prvních výrobců tzv. ledu, pervitinu ve formě velkých 

krystalů, který nešel při přeprodávání ředit. To bylo nejžádanější zboží v Německu. U druhé akce na 

něj bylo zajímavé, jak distribuoval pervitin na Znojemsko. Posílal ho poštou v obalech od cédéček po 



10 gramech přímo na adresu dealera. S povolením soudu jsme zadrželi zásilku a to nám pomohlo 

spojit si tyto zásilky právě s ním. 

Já už měl v té době u sebe šikovného kluka Martina Nováka a ten se začal věnovat tehdy novému 

fenoménu: taneční droze, známé pod názvem extáze. Byla to nová droga a v té době se začala hodně 

vyskytovat na diskotékách. Martin se docela brzy do této problematiky dostal a v docela krátké době 

se nám podařila hezká a velká realizace. Čekali jsme na zásilku z Holandska, odkud ji měli přivézt 

autem. Vozidlo zadrželi celníci, na náš pokyn ho prohledali, ale žádné drogy nenašli. Akce byla 

zrušená a po příjezdu z Prahy do Brna jsme zachytili na telefonech informaci, že droga byla 

přivezena jiným autem a dalším kurýrem. Díky tehdejším pracovníkům celní správy, kteří byli 

schopni rychle zareagovat, jsme zájmovou osobu našli, a když se potkala s dovozcem a byl předán 

batoh se 70 tisíci tabletami, všechny jsme zadrželi. V té době to byl největší záchyt této drogy na 

území České republiky. 

Velmi se mi vydařila i spolupráce s kolegy z odboru sledování. Potkal jsem tam úžasnou partu 

profesionálů, z pochopitelných důvodů je nemohu v této knížce jmenovat. Pamatuju si ale, jak jsme 

se potkali poprvé. Já jsem dostal informaci o tom, že Albánci mají přivézt do Brna z Prahy k distribuci 

heroin. Nám se ho podařilo zachytit na cestě do Prahy, ale kurýr měl bohužel Forda Sierru Cosworth 

a ujel klukům, co ho měli sledovat. Ti ho potom při zpáteční cestě znovu potkali. To už jel zpátky s 

heroinem. Říkali, že v jednom okamžiku jel rychlostí až 220 km v hodině.  

Volali mně a já jsem postavil v Brně dole na Jihlavské ulici zátaras ze služebních vozidel. Podařilo se 

nám ho zastavit jen tak tak, protože měl v sobě už dávku heroinu a ten za určitých okolností 

potlačuje pud sebezáchovy. Při prohlídce jsme heroin i našli. Ráno na mě ale šéf sledky řval, že jsem 

kaskadér a že ohrožuji jeho lidi a že na takovou práci se může pěkně vy… My jsme se tomu 

s klukama zasmáli, protože jim se takové divoké akce moc líbily. Velmi jsme se spřátelili a naše 

přátelství trvá dodnes. 

Jakou kauzu si ještě pamatujete z téhle doby?  

Když vezmu kauzy nejen na těch drogách, tak jich bylo opravdu hodně, ale pamatuji si jednu, která 

byla dost zásadní pro mě a pro to moje předsevzetí, když jsem nastupoval k policii, že chci pomáhat 

lidem. Na Hodonínsku unesli dceru podnikatele – ona se pochlubila kamarádce, že mají hodně peněz, 

a ta se s tím svěřila svému příteli. Domluvili se, že ji unesou a budou chtít po otci výkupné. 

Kamarádka ji vylákala ven z diskotéky, tam ji uspali, svázali a odvezli pryč. Večer potom kontaktovali 

otce s tím, že mají jeho dceru a požadují dva miliony korun. A pokud tu částku nedostanou, tak ji 

zabijou.  

On ráno, celý nešťastný, kontaktoval policii. My jsme spis převzali a Láďa Šibor do připravených 

peněz nainstaloval monitorovací techniku. Tehdy byl poprvé použitý upravený mobilní telefon pro 

sledování. Policie tehdy měla mizernou technickou výbavu. Láďa na tuto akci upravil svůj vlastní 

telefon a pak o něj i přišel.  

Já jsem dostal za úkol, že budu jezdit s tím podnikatelem a s penězi. Jel jsem v kufru, připravenej na 

zásah a na to, že tu holku osvobodíme. A doteď si pamatuju, jak mi bylo špatně. Jezdit pět, šest hodin 

v kufru auta, to je něco šílenýho. Kluci od Ládi Šibora monitorovali pohyb a hned to předávali sledce, 

která se snažila tato místa co nejrychleji kontrolovat. Díky tomu se podařilo na jedné z benzinek na 

dálnici vytipovat kluka s holkou v autě s hodonínskou značkou. A pak už to šlo ráz na ráz. 



On jezdil tak dlouho, protože dostával od únosců pokyny? Ale byly už tenkrát vůbec mobily? 

V té době se právě už začaly mobily poměrně rozšiřovat, takové krabice s anténou byly na ústupu a 

on dostával instrukce na mobilní telefon z anonymních telefonních karet. Tahali ho dlouho a my jsme 

ani nevěděli, o koho jde. Ale tím, jak nás tahali tak dlouho, dokázali jsme vystopovat, kde ti lidi 

budou. 

Nakonec dostal instrukci zastavit na mostu, vystoupit z auta a hodit tašku s penězi z mostu dolů. To 

byla situace, kterou nikdo nepředpokládal. Tam přijelo auto, tašku s penězi si vyzvedli a ujížděli pryč. 

Díky technice skryté u peněz jsme znali alespoň směr, kam s penězi ujíždějí. Takže se na ně dotáhla i 

sledka. Pachatelé si během jízdy všimli, že u peněz je i nějaká technika, a vyhodili ji za jízdy z okna 

ven. 

Díky bohu se podařilo zatknout dva muže a jednu ženu, když si peníze vzali z úschovy, a při jejich 

výslechu jeden z nich prozradil, kde je dívka schovaná. Našli ji svázanou v kufru auta v garáži, kde ji 

hlídal další muž. Já jsem byl při zásahu a musím vám říct, že jsem cítil velkou úlevu, když jsme viděli, 

že je živá. I když byla v hrozným stavu.  

Po téhle akci jsem zvracel celé odpoledne. Nějak se to spojilo, jak jezdíte v kufru hodiny hlavou dolů. 

Potom u soudu vyšlo najevo, že se ji chystali zabít a s penězi odjet do Rakouska. Ale to, že jsme 

odvedli takovou práci pro toho podnikatele a pro tu rodinu, to osvobození té holky, to byla pro nás 

opravdu velká satisfakce.  

Jak na tu dobu vzpomínáte po letech? Nostalgicky? Nebo s určitým studem, jak je člověk v lecčems 

nezkušený a naivní?  

Myslím, že na těch drogách je nejlepší práce, kterou může policista dělat. Protože nejsou žádné 

politické tlaky, ekonomické tlaky, žádné daňovky jako u ekonomiky, kdy vy si myslíte, že to děláte 

dobře, ale ti podnikatelé si myslí něco jiného. V drogách je na jedné straně pachatel a na druhé 

policista. A nikdo nic nezpochybňuje. Měli jsme na práci klid, nikdo do nás nevandroval a naši práci 

nikdo nekritizoval. A tím, že jsme byli součástí ÚOOZ, bylo dobrý, že se to prolínalo a nedělali jsme 

jenom s drogama.  

Moc hezky vzpomínám nejen na všechny spolupracovníky, které jsem v Brně potkal, ale zejména na 

lidi, kteří mi veleli. Vlastně hlavně díky nim jsem se mohl dostat tam, kde jsem se potom ocitl. Ať to 

byl na začátku Mirek Vojanec, nebo Jirka Malý jako tehdejší velitel brněnského pracoviště ÚOOZ. 

Zvlášť bych chtěl poděkovat Jirkovi Čuperovi, který to se mnou vůbec neměl jednoduchý, ale vždycky 

se mu podařilo nějak mě zkrotit a zařídit, abych se nedostal do žádného průšvihu. Hodně rád 

vzpomínám i na velitele tehdy druhého oddělení brněnského pracoviště ÚOOZ Honzu Giebla. Ten si 

mě docela oblíbil a hodně mě v práci vedl a učil. Kolikrát jsem si až říkal, že už mě to nebaví, že na 

ostatní takový metr nemá. On si mě posadil a říkal: „Chlapče, profesionální sportovec musí bejt taky 

pořádně trénovanej.“ (smích) Prostě na tu dobu vzpomínám moc rád. 

Ohraničme si nějak to období. Vy jste nastoupil na protidrogovku hned poté, co vznikla, tedy v roce 

1995, kdy ještě spadala pod ÚOOZ. V roce 1997 jste se stal vedoucím oddělení, ale v roce 2001 NPC 

vzala protidrogová oddělení expozitur pod sebe. Takže jste šel jinam?  

Já jsem v roce 2001 zůstal, ale museli jsme se vystěhovat. A to bylo hrozně vtipný, v jakých 

podmínkách byli lidi naučení pracovat. Nebyly kanceláře, nebyly stoly, to v dnešní době by lidi vůbec 



neskousli. Takže nás nastěhovali na krajské ředitelství do suterénu, kde jsme si sami vybírali staré 

stoly, odněkud vyvezené. Pak nás vystěhovali i odtud, protože krajské ředitelství ty prostory 

potřebovalo, tak jsme si sehnali exil na brněnské městské policii, která nám vyšla vstříc. Až poté 

došlo k tomu, že jsme měli na nájem a začali důstojně sedět uprostřed města.  

Na tom je krásně vidět, jaká ta doba byla. I když nebyly auta, nebyly telefony, prostě nebylo nic, i 

když jsme seděli na židli, která by v dnešní době nebyla ani pro osobu podezřelou, byli jsme rádi, že 

fungujeme, a drželi jsme partu. A chtěli jsme pracovat pro stát a pro lidi, věřili jsme tomu, že 

budeme samostatní a že to bude dobrý.  

No, všechno asi takhle idylické nebylo. Já tenkrát natáčel s kolegyní Marcelou Sobotkovou kauzu 

zvanou v Brně „Tango a Cash“. To byli dva policajti, pojmenovaní po hrdinech tehdy kultovního 

filmu, co dělali na krádežích aut a pak byli sami obviněni, že jsou s těmi zloději spojení. Byla tam 

spousta různých důkazů proti nim a naopak v jejich prospěch, že ani my jsme nevěděli, jestli jsou 

úplně čistí. A hlavně – utekli, aby neputovali do vězení, a spojili se potají s námi, aby nám mohli 

předat všechny důkazy, že je to proti nim vykonstruované. Pamatuju si, jak konspirativně pro nás 

poslali do jednoho brněnského hotelu chlápka, který se představil jako Cestovatel, vezl nás několik 

hodin na neznámé místo na Slovensko, tam nás vysadil u pumpy a přebral si nás někdo jiný – 

prostě hotová bondovka…  

To byla doba, kdy mimo to, že se dělaly drogy, tak se hodně kradla auta a my jsme hodně vzájemně 

spolupracovali. Na drogy potřebujete prachy, a když je nezískáte z pouličního prodeje a krádeží, tak 

se nabízejí auta. Jak na náhradní díly, tak celý auta, který se vyvážely. A vím, že krajské ředitelství v 

Brně tehdy přistoupilo na to, co popisujete. Na dva kluky, co byli z okresního ředitelství z kriminálek 

a byli to střelci. S jedním jsem se znal dobře, protože jsme spolu dělali školu. Ale protože jsme pak 

začali působit každý jinde, dostalo se to ke mně jen z doslechu. Nevím, jak pracovali, ale musím říct, 

že poté, co se do krádeží aut pustili, nápad té trestné činnosti naprosto klesl a bylo patrné, že ti lidi 

z nich dostali strach. A ono i to zločinecké prostředí se umí bránit.  

Poznal jsem to kolikrát i na vlastní kůži. Pamatuji si jako dnes, že mě vedoucí Čupera zavolal k sobě do 

kanceláře, kde seděli i pracovníci Inspekce ministra vnitra. Tam jsem se dověděl, že jsem podezřelý 

z trestné činnosti velkého rozsahu a mimo jiné i z toho, že jsem se měl podílet na odcizení služebního 

motorového vozidla Škoda Octavia, které bylo přiděleno našemu vedoucímu Jiřímu Čuperovi.  

Toto vozidlo někdo odcizil asi týden před tím. Musím říct, že jsem zůstal jako opařený. Kdo mohl 

takovou blbost vymyslet?! říkal jsem si.  

Přáli si, abych zůstal na pracovišti, že k tomu budou provádět další úkony a že se potom dozvím další 

kroky. Někdy v noci mě propustili. Měl jsem prý štěstí. Ukázalo se totiž, že když jsem měl vozidlo 

odcizit, byl jsem v práci. A zrovna s vedoucím Čuperou, který to dosvědčil. 

Samozřejmě mě zajímalo, kdo mohl takovou věc vymyslet a podle jakých podkladů inspekce konala. 

Později jsem zjistil, že celá tato kauza byla postavena na oznámení bývalého policisty A. E. Ten získal 

informace od Albánce pod přezdívkou BUTA, který už v té době byl mrtvý, protože se předávkoval 

heroinem.  

Mám dodnes uschované usnesení, ve kterém je uvedeno, že jsem měl odcizit nejen služební 

motorové vozidlo ÚOOZ, ale i služební motorové vozidlo patřící Inspekci ministra vnitra, a navíc jsem 

se měl podílet na leasingových podvodech asi za dvanáct milionů korun. Na základě tohoto oznámení 



jsem byl jen kousek od toho, abych skončil ve vazbě. Další střípek k mým pochybnostem, co za 

odborníky pracuje na inspekci.  

Někdy na konci roku 1999 začaly chodit anonymy adresované mojí matce. Byly velmi nechutné a vím, 

že když otevřela první, tak na tom nebyla vůbec dobře psychicky. Tuto informaci jsem se dověděl po 

telefonu a jel sem si to vyřídit s pracovníkem inspekce k němu domů. Bohužel jsem ho nezastihl. 

Druhý den přijel za vedoucím Jiřím Čuperou tehdejší ředitel inspekce Mikoláš Tomin a snažil se 

situaci uklidnit. Pamatuji si, jak mě potom vedoucí informoval, že mu ředitel inspekce sdělil, ať 

Řehoře (to byl ten příslušník, který přišel s tou informací) nechám, že je příliš horlivý. Já si myslím, 

že byl spíš blbej. Naskočil na kombinaci kriminálně závadového prostředí, které se nás chtělo zbavit.  

Stačil kousek a málem jsem byl obviněn z vylhané kauzy. Zejména nebýt tehdejšího velitel Čupery, 

který se mě zastal a celou dobu stál za mnou. Některé anonymy jsou v příloze, aby si čtenář mohl 

udělat představu, o jaký nátlak asi šlo. Velmi nepříjemné na tom bylo, že to trvalo dlouhou dobu, ty 

dopisy chodily asi jeden rok. Měl jsem v té době dohodu, aby otec čekal na listonošky a snažil se 

všechny podezřelé dopisy zadržet. Nechtěli jsme, aby se dostaly k mámě. Ještě dnes, když přijde 

nějaký podezřelý dopis, tak si na to vzpomenu.  

Takový případ nátlaku na nás nebyl ojedinělý. Došlo to tak daleko, že jsem měl i hlídaný dům. Tehdy 

chodilo hodně anonymů. Některým jsem se zasmál, jiné byly velmi nepříjemné. Ale vždy se důsledně 

šetřily.  

Některé mě opravdu pobavily. Inspekce si mě zase jednou pozvala, abych podal vysvětlení. Prý se 

dostali k informaci od anonymního zdroje, že osoby albánské národnosti mě pozvaly na loď a já jsem 

měl s nimi trávit letní dovolenou. Řekl jsem jim, že nechápu, jaké blbosti šetří, když všichni dokola ví, 

že na žádné dovolené jsem nikdy v životě nebyl a moře jsem nikdy neviděl.  

Jejich touha dostat mě od policie byla tak úsměvná, že jsem se tím jen a jen kolikrát bavil. Po celou 

dobu jsem si ale říkal, že ta práce, kterou dělám, je důležitější než nějaké podobné hry a že ji musím 

dělat. Poučil jsem se z toho ale a psal jsem si – a ještě dodnes si píši – do kalendáře, s kým a kde 

jsem se potkal. Totéž jsem vyžadoval i po svých podřízených. Na jedné straně po nich chceme, aby 

zjišťovali informace od lidí z kriminálního prostředí, na straně druhé jsem je musel nějakým 

způsobem ochránit, když se na nás vrhli ti chrti z inspekce a později z GIBS. 

Kdy jste odešel pracovat do Prahy a proč?  

Někdy začátkem roku 2004 za mnou přijel tehdejší ředitel NPC s tím, abych mu šel dělat náměstka 

pro výkon. Že se mu líbí výsledky, které máme v Brně, a taky systém práce.  

Já jsem se docela dlouho rozmýšlel. Měli jsme v Brně super partu a vůbec se mi nechtělo z Moravy do 

Prahy přesídlit. Vím, že nakonec jsem s ním jel do Paříže na služební cestu a tam jsme se nakonec 

domluvili, že do Prahy půjdu. Říkal jsem si, že kolikrát jsme seděli u piva a kecali jsme, jak bychom to 

dělali líp, a najednou jsem dostal možnost to změnit. Tak jsem šel a říkal jsem si, že to bude jen na 

chvilku a potom se vrátím. Nakonec jsem tam zůstal 16 let.  

Myslím, že na tu dobu měl tehdejší šéf NPC Komorous velkou odvahu a udělal velké změny. Na 

centrálních výkonných pracovištích NPC jsme provedli reorganizaci. Původních šest operativních 

oddělení, které byly odpovědné za oblast trestné činnosti podle etnického původu pachatelů, bylo k 

1. 7. 2004 sloučeno do dvou oddělení s vymezením věcné příslušnosti podle základního dělení 



omamných a psychotropních látek: 1. oddělení začalo zpracovávat problematiku přírodních a 

polosyntetických drog, 2. oddělení problematiku syntetických drog a takzvaných prekurzorů, což jsou 

látky, z nichž se drogy vyrábějí. Cílem této reorganizace bylo sdružit síly a prostředky, pružně 

reagovat na změny způsobů, jakými organizované skupiny pachatelů páchají trestnou činnost, 

umožnit vytváření kauzálních týmů („task force“) a zaměřit svoji činnost na nejzávažnější formy 

tohoto druhu zločinu. 

Mým velkým koníčkem odjakživa jsou protiteroristické speciální jednotky. Mými oblíbenci byli 

zejména britští SAS a hlavně jejich výběrové řízení. Při mém příchodu na místo náměstka Jirky 

Komorouse to byla jedna z novinek, kterou jsme hned zavedli. Já to výběrové řízení přesně popisuji 

v části věnované mému působení na ÚOOZ. Ale počátky byly položeny na NPC. Kladli jsme na výběr 

lidí velké nároky, protože sehnat kvalitního člověka je velmi složité. Jak jsem vždy vedoucím říkal: 

„Když velíte jednotce a máte tam jednoho blbce, tak se budete zabývat jen jím, protože vám vezme 

další energii k řízení ostatních.“  

Další změnou bylo, že došlo k obměně všech velitelů a přišli noví lidé do vedoucích míst – Jakub 

Frydrych, Tomáš Kubík, Jirka Surma, Libor Vrba, Zdeňka Víchová a mnoho dalších. Mně se s nimi 

velmi dobře pracovalo. S nimi jsem nastolil i nový způsob práce, který jsem přinesl z Brna: zaměření 

na práci s informačními zdroji. Doteď si pamatuju, kolik stálo úsilí vysvětlovat zejména těm starším, 

že to je ten správný způsob práce a že přinese výsledky.  

Prvním náměstkem na NPC byl v té době Gabo Berzsi a ten měl zásadní podíl na sjednocení práce 

s informacemi a zejména hodnocení jejich hodnověrnosti. Nastavili jsme spolupráci se státními 

zástupci tak jako v Brně a především jsme se snažili, aby všichni příslušníci chápali, jaká je role 

státního zastupitelství v trestním řízení. Zavedli jsme měsíční situační zprávy, které byly předkládány 

státnímu zástupci, aby byl informován podrobně o vývoji v jednotlivých spisech. Toto opatření jsem 

pak dodržoval i na ÚOOZ a u celníků, aby státní zástupce nemohl říct, že nebyl o vývoji ve spisech 

informován podrobně. Vzhledem k tomu, že NPC byla metodickým pracovištěm vůči toxi pracovištím 

na jednotlivých krajích a okresech, byla nastavená systémově pravidelná společná zaměstnání. Na 

nich se příslušníci našich pracovišť potkávali a vyměňovali si poznatky z naší problematiky.  

Na jakou kauzu nejčastěji vzpomínáte z téhle vaší éry?  

Za mé éry na NPC se udělalo hodně kauz, ale asi bych zmínil jednu, kterou mělo na starosti pracoviště 

v Hradci Králové. Byla to distribuce drog do valdické věznice. 

Oznámení o tom, že se kšeftuje s pervitinem přímo ve věznici ve Valdicích, přišlo od jednoho z 

vězňů. Když jsme to začali prověřovat, zjistili jsme, že distribuce se netýká pouze dodávek pervitinu 

do věznice, ale zejména vývozu pervitinu do Německa. Desetičlenná organizovaná skupina pachatelů 

pocházejících z Mostecka a Teplicka, vedená dvěma kamarády K. P. a M. V., kteří si v té době 

odpykávali ve Valdicích osmnáctiletý trest za vraždu, zobchodovala v letech 2004 a 2005, v průběhu 

necelých 11 měsíců, nejméně 6,7 kg pervitinu. Toto množství z větší části tato skupina vyvezla do 

Německa a část pervitinu propašovala k další distribuci do věznice Valdice, kde pervitin fungoval jako 

„platidlo“ mezi vězni.  

K. P. a M. V., bývalí vyhazovači z Mostecka, na ulici v podstatě popravili dva chlapy z konkurenčního 

podniku. A jak už to tak bývá v komunitě vězňů odsouzených k doživotí nebo vysokým trestům, 

užívali si oba ve věznici výsostného postavení. To pro ně znamenalo přístup k věcem, které ve věznici 



byly jen těžko dosažitelné. Například k mobilním telefonům, které používali jak k hovorům se svými 

blízkými, tak právě k organizování obchodů s pervitinem. Měli ve věznici k dispozici značnou finanční 

hotovost, samozřejmě i pervitin a to vše využívali ke svému mocenskému vlivu mezi vězni. Potrpěli si 

na nejnovější oblečení, boty, parfémy a podobně.  

Na začátku jsme z odposlechů pomalu nepoznali, že osoby, které hovoří v telefonu, jsou ve vězení. 

Se svými příbuznými řešili běžné rodinné záležitosti, jako jsou nákupy, co dělají odpoledne, co kdo 

chce k svátku nebo k narozeninám. Bavili se o nákupech sportovního oblečení, nejnovějších bot atd. 

Úplně nás šokovalo, jak ti dva vnímají život za mřížemi „normálně“. 

Kromě obou odsouzených byl další důležitou osobou Marcel, bratr K. P. Také několikrát trestaný 

zejména pro násilnou a majetkovou trestnou činnost. Marcel poslouchal pokyny jak K. P., tak i M. V. a 

plnil vše, co mu řekli. Postupem času jsme zjistili, že je to právě on, kdo pronáší pervitin do věznice 

při návštěvách svého bratra. Posílal ho i v balících, adresovaných jiným vězňům. Pervitin ukrýval 

v zasílaných balících v tubách od krémů a v dalších předmětech. Množství pervitinu nebylo nijak 

závratné. Jednalo se vždy přibližně o 30 až 40 gramů na jedno předání. Finanční částka, za kterou se 

ve věznici prodával jeden gram pervitinu, byla závratná: pět tisíc korun!  

Postupně jsme pomocí odposlechů a záznamem telekomunikačního provozu zjistili celou strukturu 

téhle skupiny. M. V. z věznice telefonicky domlouval s dvěma spolupachateli v Německu obchod s 

pervitinem. K. P. ze začátku poskytoval finanční prostředky k nákupu drogy a zadával úkoly svému 

bratrovi Marcelovi, který za pomoci své družky J. B. převážel pervitin do Německa. Ve vývozu drogy 

do Německa také fungoval určitý kurýr, někdy si naopak Němci jezdili pro pervitin přes hranice k 

nám. Vypátrali jsme, že Marcel pervitin nakupuje od dvou bratrů, a zjistili jsme, kdo jim poskytuje 

ochranu. Každá z těchto osob měla v hierarchii skupiny přesně dané místo i svou úlohu.  

Po vývozu pervitinu do Německa dostával kurýr tři až pět tisíc korun za jeden vývoz, dodavatelé 550 

až 650 korun za jeden gram pervitinu a zbylou finanční částku z výdělku, která činila 300 až 400 

korun z jednoho gramu, rozdělil Marcel na tři díly mezi sebe, svého bratra K. P. a M. V. Jejich finanční 

podíly nezasílal do věznice, ale rodinným příslušníkům. 

Množství drogy, které pachatelé vyváželi do Německa, bylo 100 až 200 gramů pervitinu, a to jednou 

týdně. V telefonických hovorech nahrazovali množství pervitinu například kubaturou motoru u 

motocyklů nebo počtem CD či kartonů cigaret. Vývozem a následným prodejem pervitinu v Německu 

si tahle skupina mohla přijít na necelé čtyři miliony korun.  

Přestože informace z telefonických odposlechů rozkryly podstatnou část trestné činnosti, postupem 

času byly hovory víc konspirativní, až nesrozumitelné. A to i pro samotné hovořící. Proto jsme využili 

dalších možností, jako sledování vozidel a návštěvní místnosti ve věznici, kde docházelo k předávkám 

pervitinu a také k domluvě mezi pachateli. Souběžně s námi pracovali na případu i Němci, kteří 

zdokumentovali distribuci pervitinu i na jejich území. Přitom zjistili, že i člověk, který organizuje 

dovoz pervitinu od nich a který telefonicky domlouvá nákupy s M. V., je stejně jako M. V. a K. P. ve 

vězení. Za sebe posílal na schůzky s českými pašeráky další osoby. 

Zadržení podezřelých a prohlídky – jak domovní, tak ve věznici – přinesly dost důkazů, aby celá tahle 

skupina skončila před soudem. 

Někdy šlo o život i při zátahu na vařiče. Vzpomínám si, jak jsme se chystali vletět do varny v Ústí nad 

Labem, měli jsme i přesné informace, kdy se tam bude vařit až deset kilogramů drogy – a večer před 



zásahem varna vybuchla, protože pachatelé si tam šli neplánovaně udělat ještě jeden menší var. 

Vařič byl pořádně popálený a my si říkali, že podobně jsme mohli dopadnout i my při zásahu. Kdyby 

nad námi někdo nahoře nedržel ochrannou ruku.  

Možná ještě jedna taková úsměvná historka z téhle doby. Jirka Komorous jezdil služebním autem 

Mitsubishi Lancer. Jak dostal nové služební auto, tak já jsem to jeho zdědil po něm. On, jak byl již 

mediálně známý, tak měl zatmavená skla. Ale tak moc, že nebylo vidět vůbec ven. Já si říkal, jak je 

schopen s tím autem vůbec jezdit. To jsem poznal velmi brzy. Když se trošku setmělo, tak jsem si 

musel okno stáhnout dolů, abych byl schopen odbočit. (smích) 

Vy jste ale nakonec odbočil dobře, ne? Nebo jste šel na další pracoviště napůl poslepu? 

V autě to bylo horší. Odbočit se mi podařilo docela dobře, ale jednou to odskákala popelnice před 

barákem, kterou jsem neměl šanci z toho auta vidět. Pro mě to bylo jako jezdit v rakvi. 

  



KAPITOLA SEDMÁ 

+ ÚOOZ v rozvratu 

+ Proměna zločinu – zájem vyšších míst 

+ Když je člověk moc hrrr 

+ Langer a jeho lepší stránka 

+ Starka jako dědictví 

+ Tiskovky před Nagyovou – a po ní 

 

---------------------------  

Když jsem odcházel z NPC, což bylo v roce 2007, byl Langer ministrem vnitra, Švejdar šéfem SKPV 

(Služba kriminální policie a vyšetřování) a na místo náměstka policejního prezidenta nastoupil Jiří 

Houba. Došlo k výměně policejního prezidenta – místo Vládi Husáka, který kvůli prověrce musel 

odstoupit, přišel Olda Martinů, vybral si náměstky, ale samozřejmě po konzultaci s ministrem vnitra. 

A Švejdar přišel za mnou s tím, že bude končit na SKPV, že se vrací zpět na krajské ředitelství, a 

nabídl mi, jestli bych nechtěl pokračovat v jeho práci.  

V té době jsem toho měl na protidrogovce za sebou už dost, cítil jsem, že potřebuju nějakou změnu, 

takže jsem to probíral s Houbou, jestli mám jít na Policejní prezidium, a dohodli jsme se, že tam 

nastoupím. V září 2007 jsem tedy nastoupil do funkce, naplánovali jsme, že objedeme všechna 

krajská policejní ředitelství, objedeme všechna státní zastupitelství a budeme se snažit posunout tu 

kriminálku nějak dopředu.  

Už v říjnu jsem byl ale trochu nešťastnej, protože na prezidiu ti úředníci už byli ve funkcích většinou 

dvacet let. Já byl zvyklý z útvaru, že když se něco řekne, tak se to taky udělá. Jenže tam se něco 

řeklo, ale jak se zavřely dveře, jen se ukázal zdvižený prst. A jak jsme objížděli útvary, tak přímo při 

naší návštěvě ÚOOZ ředitel Jan Kubice poněkud překvapivě oznámil, že bude končit a že si podává 

žádost do civilu. V té době se na ÚOOZ často snášela kritika, že není schopen naplnit volné tabulky, 

kdy do stavu tuším 512 osob chybělo asi 60 služebních míst. Od 1. 1. 2008 navíc začal platit nový 

služební zákon a ti, kteří nesplňovali podmínky pro zařazení, a ti, kdo čekali na vylepšené výsluhy, 

podali žádost o uvolnění společně s ředitelem Kubicem. Najednou k 1. 1. chybělo na ÚOOZ nějakých 

120 lidí. Z toho odešlo sedm vedoucích odborů a řada vedoucích oddělení. 



Pamatuju si, jaká tenkrát zavládla panika, že ÚOOZ je v rozkladu, ze kterého se jen těžko 

vzpamatuje… To se předem nedalo předvídat? Připravit se na to? 

Proslýchalo se to, samozřejmě. Tady je důležité zmínit – po kauze Nagyová nás obviňovali, že poprvé 

policie vstoupila do politiky a přepsala politickou mapu republiky.  

Ale první byl přece Kubice. Nejdřív s kauzou Budišov, kterou jste zpracovávali i vy v pořadu Na 

vlastní oči, kde se zločin prolnul do politiky. Už v té době dva odbory ÚOOZ sklouzávaly do 

ekonomiky, začínalo být jasné, že ekonomika nejde oddělit od organizovaného zločinu, protože 

organizovaný zločin souvisí s penězma. Tam, kde nejsou peníze, není ani organizovaný zločin. 

A pak přišlo to hlavní. Bájná Kubiceho zpráva, kterou vytáhl před volbama a která konstatovala, že 

organizovaný zločin prorostl až do nejvyšších míst. Kvůli ní ho pak obviňovali, hlavně Paroubek, že 

ovlivnil volby, prohrál je ČSSD a dosadil na premiérský post Topolánka. Takže já jsem rozhodně nebyl 

první, kdo ovlivnil politickou mapu republiky.  

Tzv. Kubiceho zpráva, v níž se mluví o prorůstání mafie do nejvyšších míst a která vlastně prohrála 

ČSSD volby, opravdu nebyla ani v nejmenším vykalkulovaná? Neexistovala tam žádná tichá 

politická dohoda? 

Nemusím hodnotit, jestli byl Honza dobrej policajt, nebo ne, ale rozhodně byl čistej. Když jsem 

přebíral po Honzovi útvar, bylo už znát, že organizovaný zločin se proměnil. A policie neuměla 

reagovat na ekonomické trestné činy, neuměla je řešit. A k Honzově cti je třeba říct, že on ten útvar 

začal a dokázal tímhle směrem vést.  

Nikdo nechtěl od devadesátých let, aby se policie touhle ekonomickou trestnou činností zabývala. 

Systémově, prioritně. Všem vyhovovalo, že policie neuměla popsat podvody, daňové trestné činy, 

složité tuneláže. 

Vzpomínám si, že tohle začalo už v devadesátých letech. Když jsme se my novináři – a na tomhle 

má zásluhu hlavně Jana Lorencová z Ostravy – začali zabývat kauzou lehké topné oleje, tehdejší 

ministr financí Ivan Kočárník ujišťoval veřejnost, jak snadné je tomu zamezit, jak stačí naftu 

obarvit. A přitom se to táhlo dalších šest let! To nemohla být náhoda. V tom musely být osobní 

zájmy lidí nahoře. Jenom to policie neřešila. 

No vezměte si jen kauzu Mrázek. Všichni mluví o vraždě. Ale co stálo za ní? Klientelismus a korupce 

na nejvyšších místech. I já jsem to měl těžké, když jsem útvar přebral, i já jsem cítil tlaky shora. Ale 

Honza to měl ještě těžší v těch divokých devadesátkách. Pro mě byla důležitá odvaha, s jakou do 

toho šel.  

Jak se to projevilo na atmosféře v útvaru, když jste ho přebíral?  

Mělo to za následek, že ty lidi už byli v době, kdy Kubice oznámil rezignaci, celí pobláznění, vozili se 

po nich kvůli cesťákům a podobným maličkostem a těšili se, jak s tím seknou. Mimochodem – když 

jsem já později odcházel, povozili se po mně zase pro změnu kvůli údajnému zneužívání služebního 

vozu. To už je zřejmě taková tradice! (smích) 

Asi čtrnáct dní po tom, co to Kubice oznámil, za mnou přišel Houba s tím, jestli bych měl zájem 

z pozice ředitele SKPV stát se prozatímním ředitelem ÚOOZ, protože bylo nutné řešit vedení. Pro mě 



to byla na jednu stranu pocta, na druhou stranu jsem si říkal, že už bude určitě pro mě finále, 

protože jsem viděl, jak dopadl Honza Kubice, a na tomhle útvaru se skoro nedá dobře dopadnout. 

Ale asi po týdnu jsme se dohodli, že za nějakých podmínek tam půjdu. Jak prosáklo do povědomí, že 

budu dělat ředitele, začal jsem shánět lidi do uvolněných funkcí. Začalo za mnou chodit dost lidí, 

kteří nabízeli své služby a hodnotili své spolupracovníky. Na Zbraslavi vypukla panika, co se bude dít 

za čistky a kdo se mnou přijde po mém nástupu. 

Chtěl se mnou mluvit ministr, moje podmínky byly hlavně ohledně financí. Ne financí pro mě, ale pro 

útvar, který sídlil na Zbraslavi. Tam byly plechový záchody, okna tam vypadávaly, auta v zoufalým 

stavu… prostě léta se tam neinvestovalo. 

Ivan Langer byl v té době jako ministr nesmírně obětavej, pracovitej. Pamatuju – to jsem byl ještě na 

prezidiu –, jak se vracel ze služební cesty z Německa a v půl druhé ráno z pátka na sobotu si nás 

všechny svolal a my mu představovali změnu SKPV, změnu analytiky, změnu jednotlivých útvarů, 

všechny návrhy. O půl třetí ráno nás tam seřval všechny – pamatuju si, jak jsem se potácel domů a 

říkal si, že na všechno jebu, že na sebe nenechám řvát. Ale na druhou stranu jsem oceňoval tu jeho 

pracovitost, měl úžasný zápřah a tah na branku.  

Nevnímali jsme ještě to jeho bé, samozřejmě, tu temnou stránku, kterou s sebou Ivan Langer nese. 

To jsme pochopili až v pozdějších dobách. Začátek byl ale o něčem jiným. Byl vstřícný vůči mým 

požadavkům, snažil se. Začali jsme na pěti milionech, stavební úpravy, koupila se nová auta, provedly 

se stavební úpravy – výměna oken, rozšíření prostor, vybudování nových sociálních zařízení. 

Všechno jsme zvládli asi za tři čtvrtě roku. 

Zároveň jsem přebíral agendu, Honza Kubice byl marod, už jsme se nepotkali, já jsem seděl v té jeho 

prohulené kanceláři a rozhodovali jsme se, co bude dál.  

Když jste přišel po Kubicem, jak na vás koukali ti, co sloužili léta pod ním a zůstali?  

Spíš bychom měli mluvit o tom, jak vnímali to nové nastavení útvaru, které jsem jim představil. Že se 

budeme daleko víc zabývat kauzami, které mají ekonomické a někdy i politické pozadí. Pamatuju si, 

jak na teplické expozituře vystoupil jeden starší pracovník a rovnou mi řekl: „Ale vždyť to po nás 

nikdo nechce, takovéhle kauzy. Podívejte se, jak ÚOOZ dopadl, zlikvidovali kvůli tomu Kubiceho. My 

takové kauzy dělat nebudeme, máme strach, my do nich nepůjdeme.“ A že tady není ani věcná 

příslušnost ÚOOZ, že to má dělat ÚOKFK (Útvar odhalování korupce a finanční kriminality) a 

takovéhle věci. Já jsem jim – a nejen jim, objížděl jsem celý útvar – vysvětloval, jak se mění 

organizovaný zločin, že ho není možné oddělit od ekonomiky. Myslím, že po čase se mi je podařilo 

přesvědčit, že to je ta správná cesta, po které musíme jít. 

Každý chtěl dělat vraždy, vydírání. Ale ekonomiku?  

Ono je to ale také v tom kraji daleko víc propojené, ne? Lidi se znají, děti policajta chodí do stejné 

školky jako děti místního kmotra, pracovníci inspekce obědvají ve stejné jídelně jako ti, které 

stíhají nebo možná budou stíhat… 

Proto musí být silné ředitelství v Praze. Silné Policejní prezidium. Protože krajští ředitelé jsou 

v úzkém kontaktu s hejtmany, potkávají se při různých oficiálních akcích, řeší bezpečnost kraje, jsou 

často kámoši. A krajský ředitel ani nedohlíží do Prahy, on je takový malý policejní prezident, tenkrát 

dostali i svůj policejní rozpočet, sami si s ním vládli. Ale hrozně jim vadily právě ty republikové útvary, 



jako byl ten náš. V krajských městech jsme měli své pracoviště. A já jsem trval na tom, že se s nimi 

naši hoši nebudou zvlášť stýkat, nebudou je informovat o tom, na čem děláme, takže jsem se je 

snažil držet od těch krajských struktur zvlášť.  

Já si představuju, že když přebíráte tak velký a složitý útvar, máte spolu několik porad, kde vám 

říká, co se má udělat dřív, co později, na co si máte dát pozor, jaké kauzy jsou rozjeté. Takhle jste 

se nebavili?  

Tam to bylo jednodušší v tom, že s Honzou odešli všichni lidé kolem něho a nezůstal tam vůbec 

nikdo. Tím odpadlo jakékoli přesvědčování nových lidí o tom, že dojde ke změně ve způsobu práce a 

hlavně v přístupu k práci. Na straně druhé je to velmi složité, protože nemáte přehled o tom, co se 

kde válí ve skříních. Já jsem ale zase udělal na začátku spoustu chyb, vlítnul jsem do toho po hlavě, 

všude mě bylo plno a chyběla mi určitá pokora vůči tomu, co tam Honza za tu dobu svého působení 

udělal.  

Investigativní web Neovlivní.cz cituje Kubiceho náměstka Hrušku: „Kubice si se Šlachtou vždycky 

tykali. Když šel Šlachta načas na centrálu policie a byl de facto Kubiceho nadřízeným, přišel za ním 

a říká mu: ‚Od teď bychom si měli vykat.‘ No tak si vykali. Do té doby, než se stal zase Kubice 

ministrem vnitra.“ Tohle myslíte tím nedostatkem pokory?  

Myslím, že to bylo tou mou horlivostí, že všechno je špatně. Hledal jsem nepřátele tam, kde nebyli. 

Ale nevím, jestli si to vůbec dovedete představit. Dostal jsem odpovědnost za velký počet lidí 

naprosto demotivovaných tím, co se vůči útvaru vytvářelo, i velkým počtem odchodů. A musel jsem 

je přesvědčit, aby pokračovali v práci. Že to má smysl a že to je potřebné. Navíc ten útvar se nemůže 

zastavit. Trestná činnost se děje pořád. Já tam ještě ke všemu přišel s jasnou představou, co po 

lidech budu chtít, a ty moje představy byly a jsou hodně náročné.  

Vím, že v současné době bych se choval úplně jinak, a taky jsme si to později s Honzou vyjasnili. 

Teprve později jsem totiž viděl, že ať byl kritizován, jak chtěl, tu práci odvedl. To byla moje chyba. A 

když koukám zpětně sám na sebe, dopadl jsem vlastně o osm let později skoro stejně, málem mě 

zavřeli kvůli pitomému autu.  

Vraťme se k výchozí situaci. Přicházíte do útvaru, který je v rozkladu, protože odešla většina 

řídících pracovníků. Co se v takovém stavu věcí vůbec dá dělat?  

Začal jsem objíždět jednotlivé kraje, abych zjistil, jaká je v nich situace, a pamatuju si, jak v Ústí nad 

Labem jeden z příslušníků, takový starší, říká: „Řediteli, stejně to všechno je na hovno, podívejte, jak 

jsme dopadli, nemá smysl ani nic dělat!“ To mě dost rozčílilo. Ty lidi byli rozložený, padala na ně 

taková deka, tak jsem je začal na těch objížďkách hlavně přesvědčovat, že to má cenu, občan to 

potřebuje, stát potřebuje takový útvar a prostě vy, kteří jste neodešli, pojďte zkusit něco budovat.  

Protože odešlo víc než sto lidí s Honzou Kubicem, bylo nutné sehnat vedoucí odborů, vedoucí 

oddělení, ti si museli začít nabalovat své lidi. Na vedoucí odborů přišli lidé z krajských expozitur, na 

vedoucí oddělení ti šikovnější řadoví, probírali jsme spolu, jaké máme představy o fungování útvaru, 

jestli jsou ochotní do té mé představy vstoupit – prostě se to začalo postupně znovu rozjíždět.  

Bylo ale nutné vyřešit vnitřní vztahy. Zvlášť odbory násilí a zločineckých struktur, vé jednička a vé 

čtyřka, byly vzájemně v silné averzi, nejspíš tradičně. Kubice se to pokoušel řešit, ale nepovedlo se 

to, vztahy se vyřešily až v polovině roku 2008, po výměně vedoucího odboru násilí. Jedni dělali na 



Jaroslavu Starkovi, druzí věděli, že tihle dělají na Starkovi. Panovaly obavy, že by někdo mohl vynášet 

informace, a nebyli schopní spolupracovat. Bylo nutný sednout si k jednomu stolu a říct si: Teď prostě 

zakopete válečnou sekyru, hodně lidí odešlo, tak to musíme zkusit spolu řešit.  

A další věc byly materiální podmínky. Ze začátku byl Ivan Langer, jak už jsem říkal, vstřícný vůči 

našim požadavkům, podařilo se i zvýšit platy, já jsem si v naivní naději říkal: Tak, teď budou ochotní 

víc pracovat – a místo toho odešli po roce i ti, kteří neodešli s Kubicem. Když jsme jim zvýšili platy a 

prémie, měli najednou lepší základ na výsluhy!  

Běžný čtenář si nedovede představit, jak složitý organismus ÚOOZ je. Od vražd až po kybernetický 

zločin… 

Obsahuje v podstatě osm odborů. V 1 – násilí, tedy vydírání, únosy, vraždy a podobně, V 2 – nelegální 

obchody se zbraněmi, V 3 – obchod s lidmi, což je hlavně prostituce, ale v poslední době i imigranti, V 

4 – zločinecké struktury, tam spadá i boj proti cizojazyčným gangům, V 5 – terorismus a extremismus, 

ať levicový, nebo pravicový, V 6 – padělání, tam může spadat jak padělání peněz, tak i dokumentů 

nebo kolků, což se projevilo třeba v lihové kauze, V 7 má na starosti organizované krádeže aut a 

závažnou majetkovou trestnou činnost a konečně V 8, nejmladší odbor, který vznikl po kauze Ebola, 

o níž ještě bude řeč, má na starost tzv. cybercrime neboli kybernetický zločin. Ten se v poslední době 

prosazuje stále častěji, protože po internetu dnes seženete všechno od drog až po nájemného vraha. 

Kromě toho máte vedle centrálního pracoviště v Praze na Zbraslavi pět krajských expozitur. Takže 

pochopitelně mohou vznikat dohady, pod který odbor ta která kauza přísluší… 

Já jsem měl štěstí, že za mnou docela ochotně šli lidi i z předchozích pracovišť, někdo z kriminálky, 

někdo z protidrogovky, a těmi jsem mohl obsadit řídicí místa. Pro mě, na rozdíl od většiny policejních 

šéfů, je důležitější vedoucí oddělení než vedoucí odboru. Protože to je ten voják přímo v poli, v první 

linii, ten musí řešit i lidské problémy podřízených, žije s nimi. Ředitel odboru, to už je úředník, 

trochu odtržený od terénu, který řeší spíš administrativní věci. Ale vedoucí oddělení je seržant, který 

musí lidi strhnout.  

Personální změny jsou jedna věc, ale mezitím přece jely určité kauzy, které nelze zastavit. Přerušit 

odposlechy, sledování. Jak tohle může nový ředitel zvládnout?  

Musí. Samozřejmě že je to komplikace, když odejde řadový pracovník, který je v denním styku 

s informátory, má tu kauzu v hlavě. Není lehké nahradit ho okamžitě někým novým. Jen vybudovat si 

nový vztah s informátorem může být problém, protože si ti lidi třeba nesednou. A já jsem hned 

zdědil rozjetou kauzu Jaroslava Starky, příbramského fotbalového bosse, kterého před mým 

nástupem s takovou slávou zatkli na dálnici, posadili do vazby a obvinili z únosu a pokusu vraždy.  

Já jsem se shodou okolností po roce 2001 dost v Příbrami pohyboval, natáčel jsem pro pořad Na 

vlastní oči celou sérii reportáží právě o tom, jak Starkovi hoši ovládají město, terorizují všechny 

neposlušné, kteří jim nechtějí odvádět výpalné, a proto jsem se dostal také do velmi úzkého 

kontaktu se Starkou samotným. Neměl mě rád, protože mé reportáže nakonec způsobily, že 

tehdejší ministr spravedlnosti Bureš a tehdejší náměstek policejního prezidenta Antl vyvolali 

v Příbrami velkou čistku, jejímž výsledkem byly procesy, při kterých Starkovi hoši dostali poměrně 

velké tresty. Starka ale na druhou stranu vždycky odpovídal i na nepříjemné otázky přímo na 

kameru – i když samozřejmě svou činnost bagatelizoval – a díky němu jsem se dostal i pod 

pokličku zdejšího dění. A vyslechl jsem později i spoustu historek, které zněly sice divoce, ale 



zároveň věrohodně. V únosu Krejčířova otce Lamberta, který zmizel beze stopy a z něhož byl 

Starka obviněn, byli tehdy podezřelí dva Starkovi velmi blízcí hoši: Vlasta Spěvák a Míra Rus. 

Existovaly proti nim i určité důkazy. Krejčíř si je údajně nechal svými hochy dovézt a dal jim na 

vybranou: buď se přiznají, že jeho otce unesli na Starkův příkaz – a nechá je jít, dokonce jim dá 

nějaké peníze –, nebo to popřou – a už je taky nikdo nikdy neuvidí. A oni to přiznali, což později 

vedlo ke Krejčířovým pokusům zbavit se Starky i k té slavné střelbě ze samopalu, která ho jenom 

lízla na prsou. Byla to pravda?  

Těch historek byla spousta a já se nechci k jejich pravdivosti s odstupem času vyjadřovat. Už tenkrát 

mě pronásledoval jeho advokát Kramarič, který mě dodnes nenávidí. Já jsem se teprve v té kauze 

orientoval – ten první rok byl hrozný. Uvědomte si jenom, že když už si někoho vyhlédnete, většinou 

pracuje někde jinde, musí dát dvouměsíční výpověď, pak než se vyřídí všechny formality… první 

půlrok jsem strávil jen sháněním lidí.  

Musel jsem si vybrat nové náměstky, Ivan Černík, Luboš Polák, to byl vyšetřovatel z Ostravy… 

Ivan Černík měl údajně vytištěný na kartonu nápis NEROZHODUJ, který vám ukázal pokaždé, když 

jste se do něčeho řítil moc po hlavě. Je to pravda?  

Přesně tak! (smích) Na druhou stranu kdybych nerozhodoval, tak by to zůstalo ve stejných kolejích, 

jako než jsem tam přišel. Nejhorší velitel je ten, který se bojí rozhodnout a bojí se vzít na sebe 

odpovědnost za činnost útvaru. Navíc lidi, kterým má velet, to velmi brzy poznají a chovají se úplně 

stejně. Myslím, že jsme se doplňovali se svými náměstky. Oni nebyli moc na nějaké řešení, zejména 

pokud bylo radikální, já zase ano a vždy z toho vyšlo nějaké rozhodnutí tak akorát.  

A vybral jsem si skvělého tiskového mluvčího Pavla Hantáka. To byl další můj nejbližší. S Pavlem jsem 

si vybudoval hrozně hezký vztah. Já ho znával jako ohromného profesionála a kolikrát jsem si říkal, 

jak to může všechno vydržet. Pamatuju si, jak jsme šli při mém nástupu do funkce do Událostí do 

České televize. Já měl červenou kravatu, vlasy po ramena. Mluvil jsem tak, jak jsem uměl, takže velmi 

rychle a velmi upřímně. Když jsem vylezl ze studia spokojen sám se sebou, tak jsem viděl Pavla, jak se 

drží za hlavu, a už jsem viděl, že to je špatně. Od té doby jsem s ním rozebíral svá vystoupení před 

novináři. On vsadil na to, jaký jsem, a jen se snažil mě trošku přizpůsobit médiím. Pavel byl ten, 

s kým jsem konzultoval, co a kdy se bude komentovat a jak. On měl veškerou zásluhu na mediální 

stránce ÚOOZ a na tom, jak nás brala veřejnost.  

Víte, pokud si někdo z funkcionářů myslí, že umí pracovat s médii, tak je na velkém omylu. To neumí 

nikdo. Já k této činnosti přistupoval s velkou pokorou a měl jsem Pavla Hantáka. Samozřejmě jak se 

dělaly větší a zajímavější případy, zájem médií o náš útvar byl větší a větší. Vždy po realizaci jsme 

zpracovali tiskovou zprávu, tu jsme nechali odsouhlasit od státního zástupce a vydali ji novinářům. 

Když byl případ ještě větší, udělala se tisková konference, abychom zodpověděli otázky novinářů.  

Tak to šlo až do kauzy Nagyová. Tam jsme informovali úplně stejně jako v kauzách předtím, ale 

samozřejmě za tu dobu se to obrátilo všechno proti nám. Doteď mi nikdo neřekl, jak v takovém 

případě veřejnost informovat.  

Jestli ale někdo otevřel dveře novinářům, tak to byl Ivan Langer. Museli jsme jít před veřejnost 

s každým případem, který se dokončil, pro Langera  bylo PR nesmírně důležité. Teď jsme přišli, teď 

bude všechno jinak, líp. Před Langerem to nebylo – a po kauze Nagyová zase ne. (smích) 



  



KAPITOLA OSMÁ 

+ K čemu je analytika 

+ Nedovolené setkávání v manželské posteli… 

+ Náckové a anarchisti 

+ Zápalné lahve na vlak – provokace nebo realita?  

+ Kam s terorismem? 

 

---------------------------  

 

Vybrali jsme nové náměstky. Nemalým problémem na ÚOOZ byla analytika. Běžný čtenář asi neví, 

jak je pro práci kriminalisty důležitá. Dnes nejde pracovat bez analytiky, protože veškeré údaje, které 

jsou důležité pro trestní řízení, tedy odposlechy, sledování, výslechy svědků, znalecké posudky, 

vytěžení informátorů – to všechno někdo musí dávat dohromady. A při těch daňových únicích, když 

přivezou účetnictví, to jsou kamióny lejster! Bez analýzy to nejde dělat. Na druhou stranu tyto velice 

citlivé informace a analytické výstupy je třeba chránit a zabránit jejich zneužití. 

Na útvaru byl odbor analytiky a IT, který převážně zajišťoval správu sítí, ale problémem byla 

analytika jako taková. Tento odbor měl zajišťovat analytické zprávy pro útvar, ale z mého pohledu se 

žádné analytické zpracování případů, až na některé závažné kauzy, nedělo.  

Dalším problémem bylo sdílení informací v rámci útvaru. Existoval systém pro sběr informací, kde se 

měly evidovat zjištěné poznatky napříč útvarem. Ale vzhledem k tomu, že mezi jednotlivými odbory 

panovala nedůvěra, tak někdo vkládal poctivě, někdo vkládal pozměněné informace a někdo pro 

jistotu nevkládal nic. Tento systém byl využitelný pouze pro toho, kdo věděl, že vkládá relevantní 

informace. Proto jsme se rozhodli vybudovat nový analytický systém. Abychom se vyhnuli nedůvěře 

ke sdílení informací, tento systém byl zpočátku určen pouze pro potřeby jednotlivých odborů. Po 

získání důvěry mezi odbory, což trvalo několik let a za čímž stálo nemálo práce vedení útvaru a 

vedoucích na všech úrovních, byl tento systém otevřen napříč útvarem. Tento požadavek na 

otevření systému vyšel zdola, od řadových policistů. 

Když jsme u analytiky – pro hlavní kauzy, jako byl Vidkun, Bereta nebo Nagyová, se uvnitř toho 

našeho systému vytvořil server, který byl vždy zvlášť na danou kauzu, aby se co nejvíc eliminovala 

možnost úniku informací. Nebylo to o nedůvěře vůči lidem, ale byli jsme si vědomi, že i technika má 

své možnosti. Navíc kolem takových kauz se pohybuje i hodně lidí ze zpravodajských služeb, tak jsme 

dělali maximální opatření, aby se nikdo k těmto informacím nedostal. Tyto informace měl k dispozici 



jen ten tým, který na konkrétní kauze pracoval. Například u „Nagyové“ měl policejní prezident a lidi 

ze SKPV samozřejmě zájem se k těm informacím dostat. Tímhle způsobem jsme jim v tom zabránili. 

Jak na tohle všechno vzpomínám, musím se usmívat, když slyším, že ministr vnitra Hamáček s novým 

policejním prezidentem otevřeli otázku jednoho analytického centra na Policejním prezidiu, což 

v podstatě znamená zřízení jednoho velkého úložiště. Jsem velmi zvědavý, jak přesvědčí všechny 

detektivy z jednotlivých policejních útvarů, aby tam všechny informace ukládali a ztratili nad nimi 

kontrolu. Já si myslím, že je to naprosto nereálné.  

Vím, že na začátku jsme lidi na útvaru přesvědčovali, aby si analytika na útvary vůbec vzali a zapojili 

ho do své činnosti. Když jsme končili, na každém oddělení bylo pět sedm analytiků a byla to profese 

velmi vážená. Analytik se stal plnohodnotným členem týmu, stejně jako detektiv nebo vyšetřovatel. 

Změnil se přístup k analýze, kdy z centrálního pracoviště byli analytici přesunuti na výkonné články a 

výrazně jich přibylo. Na centrále pak analytici zpracovávali nejzávažnější případy. 

Změnil se ale i samotný způsob práce na jednotlivých kauzách. Takové ty tradiční „dvojičky“ jako ve 

filmech vystřídaly u těch složitých kauz velké týmy. Operativec sice v ideálním případě rozumí práci v 

terénu, ale obvykle si „netyká“ s papíry a administrativou. Když jsme končili, spolupracoval na 

každém rozpracovaném případu velmi úzce operativec, vyšetřovatel zpracovatel i analytik.  

Pamatuju, že když jsme udělali první realizaci, kuplířství, tak se do nás naváželi novináři, hlavně 

Jaroslav Kmenta, který nepřekousnul odchod Kubiceho. Že po „velkých“ kauzách děláme jen 

takové… prostě „šlapky“. K okopávání kotníků docházelo ze všech stran.  

U novinářů mi taky neprospělo, že jsem zakázal styky bývalých příslušníků se současnými. Toto 

rozhodnutí jsem ale udělal z jednoduchého důvodu. Zjistil jsem, že bývalí kolegové si chodili na útvar 

jako domů, tahali informace od sloužících příslušníků a následně je předávali právě novinářům. 

Pamatuju si, že hlášení o styku s bývalým příslušníkem mi podával ze srandy i policista, jehož 

manželka z ÚOOZ odešla. Hlásil, že se potkávají doma… 

Hodně diskusí se strhlo kolem teroru. Po našem příchodu byl na útvaru odbor: teror extrém. Na 

tomto odboru ale byli lidé, kteří byli spíše politology než policajty. Uměli napsat zprávu, ale terénní 

výkon, natož nějaké rozpracování tam nebylo. Pamatuji si, že jsme byli přivoláni k případu, kdy 

vybuchl u IKEA na Černém Mostě odpadkový koš. My jsme tam logicky poslali tyto lidi z „teroru“, ale 

ihned jsme zjistili, že neuměli vůbec na místě vyhodnotit situaci, kamerové systémy, zajistit a 

vyslechnout svědky, takže jsem začal tlačit, aby se tento odbor účastnil co nejčastěji realizací 

s ostatními odbory útvaru a získal praxi. Později nám ministerstvo vnitra uložilo, abychom vytvořili 

Národní kontaktní bod pro boj proti terorismu.  

Ten jsem si vždycky říkal, že by měl spadat pod tajné služby… 

Obsahově asi ano, ale tajné služby nemají žádné výkonné pravomoci, aby mohly být získané 

informace využity i pro trestní řízení. Počítali jsme s tím, že tajné služby budou u nás na patře, aby 

spolupráce byla co nejužší, a taky se to nakonec podařilo.  

V té době začali hodně zlobit tzv. pravičáci. Mohl byste představit, jaká byla tehdy pravicová 

scéna… 



Jednou z nejkreativnějších byla skupina několika zarputilých neonacistů, kteří šířili nenávistnou 

demagogickou ideologii Adolfa Hitlera a dalších jiných nacistických pohlavárů tím, že pořádali tajné 

hudební koncerty. Ty se odehrávaly nejčastěji ve vesnických sálech pro zhruba 100 až 300 věrných 

soukmenovců, zhruba dvacetkrát až třicetkrát do roka.  

Nic není zadarmo, i hnutí árijské rasy musí mít co do huby, proto hlavní aktéři a organizátoři v jedné 

osobě stanovovali celkem vysoké vstupné. Holt aby publikum slyšelo to nejlepší z bílého rokenrolu a 

hardcoru, respektive z té nejlepší „hudby bílé síly“, v jejich hantecu „white power music“. Tam si za 

to tučné vstupné mohli všichni svorně „zabékat, zapogovat a zahajlovat“. Mimoto si „bílé publikum“ 

mohlo na místě zakoupit i nějaké ty suvenýry, aby měli na památku třeba mikinu a noční košili 

s vyobrazeným Rudlou Hessem, na šále výšivku „SS“ a Totenkopfík a na cédéčku nahranou 

nejslavnější kapelu Šroubovák s předákem Honzou Donaldem či Best of Národní odpor Bohemia 

s třinácti vybranými ukolébavkami věnovanými tzv. Hodnému Pánovi, veganovi Adolfovi. 

Musí se nechat, že organizátoři byli v tomto směru velmi vynalézaví a šikovní a přes dva roky se jim 

dařilo mít z koncertů fajnovou živnost, která by samozřejmě nebyla tak fajnová, pokud by výnosy 

danili. Ale jelikož nepřiznávali a nedanili, žili si proti svým soukmenovcům fakt nad poměry. A ta 

scéna jim to žrala. Bylo jí jedno, že je ti jejich Martinové, Lukášové, Tomášové, Michalové, 

Robertové, Pavlové či Jardové a ty jejich Lady, Michaely či Martiny a Evy berou pěkně u huby a 

vydělávají na nich majlant.  

No pro příklad – vezmete třeba takové pěkné černé bavlněné triko z Číny, našijete mu bílou visačku 

s nějakou známou značkou, natisknete na něj bíločervený nesmysl, třeba vlčí hák, nebo dokonce 

„hákáč“ a k tomu hrdinný slogan „silou myšlení nezměníte odpor“ a kryptogram „88“, což znamenalo 

podle počtu písmen v abecedě HH neboli Heil Hitler. A buchnete to kámošům za tři a půl kila. Přitom 

jste to ale nakoupili a vyrobili za kilo. To je vejvar!  

A na cédéčkách s oním bílým rokenrolem se dalo vydělávat stejně slušně. Vlastně to vše jen díky 

tomu, že scénu tvořili z devadesáti procent tupouni a ovce. Na „demoškách“ ale hlasitě volávali: 

„Nejsme ovce! Pryč s demokratickým režimem!“ 

Nechali sebou orat a vláčet, šli, kam se jim řeklo, mlátili, na koho se jim ukázalo, a místo na 

dovolenou k moři jezdili na „demošky“ a koncerty po Čechách, ale třeba i do Plaveckého Mikuláše, 

Pešti či Dublinu. A těch zbylých deset procent? To byli ti Martinové, Lukášové, tiskaři, grafici, 

prodavači, kytaristé, zpěváci, obchodníci, podnikavci, co mají k podnikatelům daleko, ideologové, 

řečníci a „fírerové“. 

Co jste proti tomu dělali vy? Vzpomínám si na proslulou pouliční bitvu s policií v Janově… 

Několik let trvalo detektivům extremistického oddělení, než se jim podařilo dopodrobna zmapovat 

neonacistickou a anarchistickou scénu. To se podařilo díky tomu, že tam pracovali experti nejen na 

policejní práci, ale zároveň museli mít znalosti z historie, germanistiky, politologie, lingvistiky, a 

dokonce i z hudebních či výtvarných oborů. Podařilo se jim do téhle scény proniknout, takže mohli 

její činnost pozorovat zevnitř a pak samozřejmě získáte úplně jiné informace. Nestačilo je ale jen 

zmapovat a proniknout mezi ně. Podařilo se získat i několik spolehlivých a kvalitních informátorů, 

kteří se dokázali odvrátit od zvrácených ideologií. Dlouhodobá práce přinesla spoustu poznatků o 

organizovaných kriminálních skupinách nejen na našem území, ale i v zahraničí. 



A konkrétně? 

9. června 2009 si zhruba pět desítek detektivů ÚOOZ s další padesátkou kolegů z různých krajů a 

okresů došli pro osmnáct „nadřazených árijců“ a při domovních prohlídkách zabavili materiály a 

důkazy prokazující jejich protizákonnou činnost. Postupně byli obviněni z podpory a propagace hnutí 

směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a konečně pak v roce 2015 jich šestnáct pravomocně 

odsoudili k podmíněným trestům. Proč ne všech osmnáct? No poněvadž sedmnáctý nebyl při 

páchání oné amorální činnosti při smyslech a osmnáctý měl tak malý podíl, že vyvázl bez trestu.  

To neznamená, že bychom do roku 2009 v této problematice jen šmírovali a naslouchali. Už před tou 

první zásadní realizací jsme měli za sebou několik zásahů. Vždy jsme se snažili trefit do černého a 

zasáhnout ty nejnebezpečnější gaunery tvořící organizované skupiny. Pro mě to vždycky byli 

nebezpeční lidé, protože jejich činnost směřovala proti nejcennějším hodnotám, jako je svoboda či 

důstojnost. Rozpracovali a rozkryli jsme tajnou „náckovskou“ organizaci – a později stejnojmenné 

hnutí – Národní odpor. Členové, stoupenci, aktivisté, nadšenci a soukmenovci „Enóčka“ působili po 

celé naší republice a měli napojení na „kamarádšofty“ po Evropě. Represe přinášela další a další 

práci, protože se přeskupovali do dalších a dalších organizací. Takový věčný koloběh. Mimo jiné i do 

takových známých organizací jako Dělnická strana či později Strana za sociální spravedlnost, 

Autonomní nacionalisté, Pro-vlast nebo Generace identity. Svou zvrhlou ideologii tak prezentují 

dodnes. 

Potom 21. října 2009 následovala realizace, nazvaná jak jinak než „Power II.“, při níž jsme provedli 

domovní prohlídky u 24 nacionalistů a nacionalistek. A jak se zachoval – tehdy velmi akční – Národní 

odpor? Asi stovka těch nejaktivnějších přišla demonstrovat na Perštýn a hulákali na mě a mé kolegy: 

„Pusťte bratry domů!“ Dokonce mi vymysleli novou funkci a přezdívku, která se ujala i u dalších 

členů mého fanklubu: „Ušatý traktorista v čele mafiánského útvaru.“ Vtipnější byl nebožtík advokát 

Kolja Kubíček, který označil praktiky ÚOOZ při zásahu za praktiky gestapa. Nejhlasitěji ale těch 

několik stovek soukmenovců z „Enóčka“ volalo po spravedlnosti, po svobodě slova a projevu. To 

nepochopíte! Nic z toho Adolfův Mein Kampf neobsahuje… A co víc, zásahy označili za politicky 

řízené razie čili na politickou objednávku. Všichni víme, že je to nesmysl. 

Vyplatilo se dlouhodobě, trpělivě a pečlivě sbírat ony střípky zevnitř té scény a poskládat z nich 

řetězce indicií, které pak mimo jiné pomohly kolegům na severní Moravě objasnit žhářský útok na 

romskou rodinu ve Vítkově, při němž málem upálili malou Natálku. A poněvadž naše hochy přes 

extremismus vždycky brali jako profesionály a odborníky, přibrali je i 12. srpna 2009 k realizaci 

severomoravských kolegů. Asistovali při zadržení, domovních prohlídkách a později při procesu 

s těmi nacionalisty.  

Nakonec podobnou partu devíti zradikalizovaných nacionalistů, která si říkala „Bojůvka Adolfa 

Hitlera“, detektivové rozpracovali a následně v březnu 2012 pozatýkali. Co měli na svědomí? To 

nejhorší, co může člověk spáchat: pokus o osmnáctinásobnou vraždu dětí a dospělých. No a opět 

brutálním a zákeřným způsobem jako ve Vítkově. Zápalnými lahvemi totiž zapálili okna a jediné 

vstupní dveře domu v Aši, který tehdy obývali naši méně finančně zaopatření spoluobčané. Tady 

neseděly ani jejich zvrhlé rasistické důvody, protože všichni nájemníci nebyli romského původu.  

Od soudu si osm z útočníků odneslo spravedlivé tresty.  

V tisku vás kritizovali, že vaše akce proti pravičákům byly spíš takové plácnutí do vody… 



Pro mě bylo důležité, co je „velký případ“. Dokud v Janově demonstrovali a házeli po pořádkové 

policii dlažební kostky a najížděli proti nim policajti na koních, to se jim líbilo. Byli vidět, měli zahalené 

obličeje, proto se těžko identifikovali… To jim vyhovovalo a posilovalo je to.  

Když jsme ale věděli, o koho jde, vytáhli jsme ho třeba z davu a zahájili jsme konkrétní trestní stíhání, 

to už se jim nelíbilo. Najednou zjistili, že do toho jdeme jinou metodou než tou, kdy se proti nim 

postaví kordón a oni budou za ty tvrdý, ostrý hochy. Nebyly to žádné těžké trestné činy, žádné 

vysoké tresty, bylo to o nášivkách, o písničkách, o hajlování, o propagaci fašismu. Ale zjistili, že 

nejsou anonymní, „neviditelní“ a nepostižitelní.  

Víte, tahle problematika je velmi složitá i pro soudce. Nejen že vyžaduje specializaci kvůli odborným 

znalostem. Ale i pro pochopení souvislostí. Od házení kamenů až po fatální důsledky jako ve Vítkově.  

Pro mě bylo vždycky důležité trestnou činnost překazit, aby nedošlo k nejhoršímu. Bohužel složitost 

téhle problematiky umožňovala advokátům tyto kauzy zpochybňovat. Podle nich bylo asi lepší počkat 

– a posbírat už jen ty mrtvé. U těchto kauz se nám dokonce stalo, že jsme narazili na soudce či 

soudkyně, kteří byli zřejmě obdobného smýšlení jako ti obžalovaní náckové. I přes rozhodnutí 

odvolacích soudů, která by pro ně měla být závazná, je několikrát zprostili viny. To už pak někdy 

přestáváte věřit i na boží mlýny. 

A náckové na to taky začali jinak nahlížet. Po našich zásazích, po roce 2008, byla pravicová 

extremistická scéna velmi utlumena, jestli si pamatujete.  

Levicová scéna v té době nebyla příliš viditelná, jestli si dobře pamatuju… 

Levicová scéna byla v té době v útlumu, jezdili jsme spíš kvůli pravičákům například do Drážďan a 

pomáhali jsme si s Němci navzájem. Později ale začali útočit právě levičáci, nejdřív to byly střety 

s pravičáky. A řeknu vám: Zlatí pravičáci! Teď myslím z toho našeho hlediska. Drželi lajnu, dali se 

identifikovat, kdežto levičáci neměli žádný systém, čistá anarchie se vším všudy, což bylo mnohem 

složitější i pro dokumentaci jejich činnosti.  

Vzniklo oddělení levicového extremismu, ale i proniknout dovnitř s našimi lidmi bylo daleko 

složitější. Svalnatých policajtů s vyholenou lebkou je spousta, ale anarchistu aby člověk pohledal! 

Který má ideálně dredy, je potetovaný jejich symboly a kouří trávu.  

Dovnitř jste ale pronikli a musím bohužel zase připomenout akci, která k potrestání obviněných 

nevedla. Podle obžaloby chystala zhruba desetičlenná skupina Síť revolučních buněk na podzim 

roku 2014 útoky zápalnými lahvemi na nákladní vlaky na trati z Prahy do Plzně v úseku mezi 

Radotínem a Berounem. Jenže obvinění se bránili, že celou akci vyprovokovala policie… 

Na oddělení zabývajícím se extremismem se od jeho vzniku nedělalo jen na pravičácích. Dělalo se na 

extremistické scéně jako celku. Žádné nadržování zde neplatilo a nikdy se nenosilo. Ani politické 

zakázky se nedělaly. 

Zlom v levicovém extremismu přišel před rokem 2010. Zpočátku jsme jejich protiprávní činnost 

hodnotili jako velmi sofistikovanou, ale postupně jsme procitli. Ona totiž ta jaksi nová anarchistická 

generace je plná rozmazlených, líných, a chcete-li, vychytralých a úskočných postav. Nenajdete mezi 

nimi žádného pořádného chlapa ani ženskou, co teprve čestného vlastence, natož sokola! A to ani 

mezi těmi, kteří se stali například advokáty a snaží se své soukmenovce hájit ve vybraných 



procesech. Samozřejmě za prachy. Ty prachy jako symbol kapitalistického zla najednou nesmrdí a ani 

anarchisté bez nich nedokáží přežít.  

Zaměřili jsme se na ty nejakčnější, kteří chystali a prováděli podvratnou činnost. Podvraťáci, kteří se 

zhlédli v řeckých, italských a jiných soudruzích, hráli si na Che Guevary, Carlose a snažili se v Čechách 

praktikovat povstalecký anarchismus. Při svém třídním boji proti kapitalismu a jiným vymyšleným 

kravinám ničili práci druhých, těch, co za nic nemohli, a ještě je přitom dokázali ohrozit na životě. 

Samozřejmě tvrdili, že ne, že neútočí na životy, ale pouze na kapitalistické statky či na techniku 

bezpečnostních složek jakožto ochránců kapitalismu.  

Proto například chystali v pražské Chuchli útok na vlak s přepravovanou vojenskou technikou, na 

kterou chtěli svrhnout napalm z výšky více jak dvaceti metrů. Po celé republice podpalovali policejní 

auta, v Praze majiteli restaurace dlouhodobě vyhrožovali, vydírali jej, podpalovali mu firemní auta a 

různými sabotážemi ho málem přivedli na buben. Nebo v rámci boje proti „velkému bratrovi“ ničili 

dálniční kamerové systémy, podpalovali prodejny a bylo jim jedno, že desítky milionů korun, tedy 

pouze na způsobených škodách, nepočítaje další miliony vynaložené na různá bezpečnostní opatření 

a vyšetřování, museli zaplatit obyčejní daňoví poplatníci. Pravda je, že oněch sabotérů bylo po 

republice jako šafránu. Ta zbylá část onoho „anarchohnutí“ s nimi nechtěla mít nic společného. Jaksi 

nefandila oněm ohňovým bojůvkám, síti revolučních buněk, páté koloně či rozzlobeným brigádám. 

Tyto sabotáže a útoky nám daly dost zabrat. Aby taky ne, když proti vám nestojí ryze normální 

pachatelé, ale přerostlá děcka, pancharti. Nikdy nevíte, co vymyslí příště, jaký zvolí způsob a cíl, 

prostě modus operandi neodpovídal běžným kriminálním standardům.  

Proto také několik útoků zůstalo neobjasněno. Prostě neexistovaly důkazy. Podařilo by se je objasnit, 

ale to by se bývali pachatelé museli přiznat. A to je utopie. Pokud se totiž seznámíte s obsahem 

osvobozujícího rozsudku s několika obžalovanými podvraťáky, kteří chtěli provést onen zmiňovaný 

útok na vlak s armádním materiálem – kauza nazvaná „Fénix I.“ –, dozvíte se z jejich výpovědí, jak vše 

zinscenovala policie, respektive policejní agenti.  

Sice je v dějinách kriminalistiky všeobecně známo, že při vyšetřování takovýchto případů, za použití 

takového vyšetřovacího nástroje, jakým je agent, stojí největší část důkazního břemene na 

výpovědích agentů policistů. V tomto případě ale soudní senát postrádal statečnost, nechal se 

oblbnout obhajobou, no a státní zástupce pro změnu předvedl velmi slabý výkon. Po třiceti letech 

budování demokratického státu, demokratické, nezávislé, neovlivnitelné a nepodjaté policie zjistíte, 

že u soudu má slovo detektiva, policajta, agenta, vázaného přísahou, pramalou váhu. Zjistíte, že 

většina policajtů z takzvané staré školy ví, co je to respekt, čest a uznání. Ale pokud narazí u soudu na 

neférového a zákeřného advokáta, který zná z kriminalistiky velký kulový a jemuž jsou pádné důkazy 

ukradené, pak je to těžký a vlastně nekonečný boj s větrnými mlýny. Z toho tedy plyne, že naše 

společnost je demokraticky nedospělá nebo nevyspělá a fakticky nepřipravená řešit a strávit 

takovéto kauzy. I samotní nezávislí soudci mají strach se s těmi podvraťáky vypořádat.  

Vy používáte často velmi expresivní výrazy, když mluvíte ať už o pravicových, nebo levicových 

extremistech. Zvrhlí náckové, levicoví podvraťáci a podobně. Cítím, že vám leží v žaludku velmi 

osobně. Ale nebojíte se, že právě tímhle nahráváte těm rafinovaným obhájcům? Že vás můžou 

obvinit z osobní podjatosti místo chladné služby spravedlnosti?  



Já to ale takhle cítím odjakživa! Proto jsem šel k policii! Abych sloužil slušným občanům a bránil je 

před lumpama! To se mám přetvařovat? Bohužel justiční aparát tohle často nerozlišuje. 

Vezměme jako protipól organizovaných pravičáků nebo levičáků případ zradikalizovaného 

spoluobčana, který ze strachu před islamisty – kteří tu navíc nejsou! – doma vyrábí něco jako 

výbušniny a možná chystá nějaký útok, avšak nevíte proti komu, kdy a vlastně pořádně jak. 

Nadržený státní zástupce předloží případ soudci, ten podlehne také sílícímu celospolečenskému 

strachu z blížícího se terorismu a rozsudek zní jasně: Vinen a trest natvrdo do báně na pár let.  

A je tu další poučení: To, co máme doma a co jsme po celou dobu řešili striktně a jasně, bez 

předsudků, beze strachu, rychle a hlavně selským rozumem, nám najednou připadá cizí, 

nemyslitelné, proti občanským právům, leckdo to dokonce označuje jako praktiky StB. Stala se z toho 

taková občanská připodělanost: Raději rozhodnu takto, než aby mi to přidělalo problémy a práci…  

Třeba se ale spravedlnost vzchopí. Případ „Fénix II.“, který obsahuje zmíněné útoky na policejní 

vozidla, vyhrožování a vydírání pražského podnikatele a veřejné šíření onoho nenávistného 

povstaleckého anarchismu, je momentálně řešen u soudu. Minimálně všichni zainteresovaní 

kriminalisté věří, že tentokrát padnou spravedlivé tresty. I já tomu pevně věřím. 

Zase – než aby to dospělo k tomu, že někdo opravdu hodí zápalnou lahev na vlak, je lepší, když to jde 

k soudu a když se ty záměry naruší včas, než abych pak poslouchal: „Vy jste to věděli a nezakročili 

jste!“ 

Terorismus bych ale taky spíš přiřadil pod tajné služby… 

Jenže odbory násilí, zločineckých struktur, padělání, migrace a informace se často navzájem prolínají. 

Tyto odbory v závěru mého šéfování spolu dokázaly spolupracovat, sdílet informace. Domnívám se, 

že naše spolupráce s tajnými službami byla na dobré úrovní, a to jak v rámci republiky, tak i se 

zahraničím. 

I ti teroristé, co zabíjeli v evropských zemích, už většinou měli nějaký škraloup v trestním rejstříku. A 

nebyli to imigranti, nýbrž druhá generace přistěhovalců, kteří se už v dané zemi narodili.  

Proto když teď čtu, že policejní prezident Švejdar chce terorismus vykousnout a udělat z něj 

samostatný útvar, je to podle mě prostě nesmysl. Na to tady máme zpravodajskou službu, která sbírá 

informace, ale bez výkonných pravomocí. V rámci policie je nutné mít terorismus úzce spojený 

s uvedenými problematikami.  

  



KAPITOLA DEVÁTÁ 

+ Vražda bez oběti 

+ Jak Švýcarům Pitr zdrhnul 

+ Lahev vína od ministra 

+ Jak ministroval Radek John 

 

------------------------------------- 

 

Co následovalo ve vývoji na ÚOOZ po tomto období? 

Potom odešel Houba a přišel Čech jako náměstek policejního prezidenta pro kriminální policii a 

vyšetřování. Vzpomínám si, že novináři následně medializovali, jak obrovské odměny jsme si jako 

ředitelé za Houby rozdělovali. To jsme si ale nerozdělovali my, nýbrž nám odměny dávali naši 

nadřízení. Ale ti najednou jako by se k tomu neznali. Místo aby se nás zastali, odmítli se vyjádřit. A to 

jsem si říkal: Bacha, tihle se za nás nepostaví, to už jsou jiní velitelé než Houba. Bylo mi jasné, že se 

opět budu muset spoléhat pouze sám na sebe a na lidi, které budu mít kolem sebe. 

Nastoupil Pecina jako provizorní ministr. Rád jezdil za lidmi po útvarech, fotil se s nimi, byl velice 

žoviální, ale zároveň mě trochu znejistil, jestli budu dál ředitelem. Když jsem s ním mluvil poprvé, 

chytil mě a říká: „Tak ty jsi ten Langerův člověk, co?“ A narážel na to, že jsem od Langera dostal za 

odměnu hodinky. „Tak já mám dohlídnout, abys neudělal před volbama žádnej průser jako tvůj 

předchůdce Kubice, kterej položil Paroubka, a aby se nevynořila nějaká další zpráva.“ 

To bylo absurdní, protože já jsem v té době spotřeboval veškerou energii na to, abych ten útvar dal 

zase do pořádku. Ale po volbách, když se zavřely volební místnosti, mi hned volal a děkoval mi, že 

jsme to všechno udrželi a nedošlo k žádnému průšvihu. To ještě netušil, co udělám za nějakou dobu, 

až přijde kauza Nagyová! (smích) 

Pak nastoupil John a my jsme měli vždycky štěstí, že když přišel nový ministr, hned jsme shodou 

okolností uzavřeli nějakou větší kauzu. Takže u Peciny to byli ti pravičáci a u Johna dopadení Tomáše 

Pitra.  

Kauza Pitr je známá, ale zatím se nikde neobjevily podrobnosti o tom, jak jste ho vlastně vypátrali a 

zadrželi.  

V lednu 2009 jsme zahájili úkony pro přípravu nájemné vraždy. Nevěděli jsme přesně, koho chtějí 

oddělat, podezření na to, kdo by mohl být obětí, bylo víc. Například Tarek Bechara, který se stal 

svědkem i podezřelým v kauzách okolo podnikatele Radovana Krejčíře. V srpnu 2010 mu po 



několikaletém soudním jednání pražský Vrchní soud uložil pětiletý trest odnětí svobody za úvěrové 

podvody. Mezi dalšími možnými oběťmi byli i František Pivoda, pozdější majitel Vítkovických 

strojíren, který údajně dlužil Krejčířovi peníze, příbramský fotbalový boss Jaroslav Starka, kterému 

Krejčíř stále vyčítal zmizení svého otce, a Míra Rus, jeden z údajných vykonavatelů tohoto činu.  

Dostali jsme se na kontaktní osoby, které se kolem Krejčíře točily, což byl třeba Pavel Šrytr, později 

podezřelý z vraždy známého kmotra Františka Mrázka. Šrytr byl za Krejčířem v Jihoafrické republice 

a zejména na Seychelech, když tam byl Krejčíř schovanej. 

Točil se kolem toho i Luděk Žákovec, bývalý policista a člověk od Tomáše Pitra, nebo David Zmeškal. 

To je taková neznámá osoba, ale docela zajímavá, protože podle všeho odvezl na Seychely v podstatě 

půl miliardy v kufru. Nevěděli jsme, v jaké měně, ale údajně si Krejčíř nechal vytisknout falešné 

peníze, nějaké ty randy, a nakonec tím dokonce v JAR zničil jednu bankovku. Jako kdyby si tady 

nechal někdo vytisknout samé falešné stokoruny – a stát by prostě musel stokorunu vyřadit z oběhu, 

protože už by nevěděl, které jsou pravé a které falešné. 

Zachytili jsme i takovou zvláštní trojici, která sem přijela. Jistý Anastasios Vlachakis, to byl Řek, 

s jistým Georgem Loukou a Dimatriorem Kyriakosem. Tihle tři chlapci, když dojeli do Čech, objednali 

si hotel, auto, údajně si měli převzít samopal od jednoho Krejčířova kontaktu a měli jít zavraždit 

zřejmě Františka Pivodu. Protože jsme zjistili, že si vytiskli jeho fotografii na recepci hotelu. Prováděli 

jsme opravdu intenzivní šetření, takže dokonce jsme to našli na kamerových záznamech.  

Nicméně tihle chlapci v Čechách nakonec nic nespáchali, sedli na letadlo a odletěli. Jeden z nich se 

později vrátil, a dokonce tady i vypovídal. Ale jak známe Krejčíře, tohle mohla být i hra, aby donutil 

zdejší lidi k plnění nějakých finančních závazků. Takové bu bu bu, protože předpokládal, že policie ty 

lidi vyslechne, oni se vyděsí, něco zaplatí a on zas bude v klidu.  

Při tomhle jsme ale zjistili, když jsme prováděli šetření kolem Žákovce a dalších, že existují určité 

velmi podezřelé toky peněz z bývalé Setuzy. Případ připravované vraždy jsme odložili, protože se 

vlastně nic nestalo, a zájmovou osobou se stal tudíž Tomáš Pitr. Začali jsme rozplétat vztahy 

ekonomické a přitom jsme začínali tušit, kde by Pitr mohl být schovaný. 

Připomeňme jen krátce, že v té době byl Tomáš Pitr od června 2007 na útěku před pětiletým 

trestem za rozsáhlé daňové podvody a nelegální machinace s akciemi. Mimochodem právě ústecké 

Setuzy. Byl v mezinárodním pátrání. Oni byli tihle lidé s Pitrem ve styku? 

Samozřejmě.  

A jak? Mailem? Nebo přes kódované telefony?  

Jednoduše. Oni zjistili, že když si zaplatí zahraniční SIM karty, které nebudou pravidelně používat, a 

pojedou si zavolat třeba do velké aglomerace, v podstatě se ztratí. I když jsme na nich viseli, snažili 

jsme se to najít, stejně jsme to nenašli. Nedokázali jsme jim ovšem, jestli nepoužívali satelitní 

telefony. Což je taky velmi pravděpodobné.  

Komunikaci jsme nezachytili, ale přes komunikační zdroje jsme zaznamenali, že se pohybuje někde 

v trojúhelníku Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Rakousko. A když jsme si narýsovali na mapě tenhle 



trojúhelník, bylo neuvěřitelné, co se ukázalo potom, když jsme Pitra o tři čtvrtě roku později chytili. 

Skrýval se totiž v jeho přesném geometrickém středu, ve Svatém Mořici.  

Já ale už tenkrát slyšel zvěsti, že sem Tomáš Pitr pravidelně jezdí. Jeden občan Jesenice, kde 

bydlel, mi dokonce říkal, že se v jeho domě často svítí a vyjíždí z něj autem.  

To oni si tak s policií hráli. Jeho známý Lukáš Mrázek několikrát vytáhl jeho auto a jel se s ním projet. 

Několikrát ho zastavilo cílené pátrání, protože na autě byla „džipina“ neboli sledovací zařízení a my 

jsme mysleli, že v tom autě jede Pitr.  

V jednom případě jsme dostali dokonce informaci, že si má přijít na Štědrý den 2009 koupit šperk 

pro svoji družku do klenotnictví v Pařížské ulici v Praze. Samozřejmě jsme nechtěli tuhle příležitost, 

jak ho zadržet, propást. Asi si dovedete představit, jak se tváří manželky, když manžela povoláte od 

stromečku a od přípravy kapra do práce. Ale kupodivu těch patnáct kluků s tím problém nemělo. 

Bylo až legrační, jak jsou vzrušení, že konečně dostaneme mediálně nejhledanějšího zločince. Jenže 

Pitr se neobjevoval, ve tři odpoledne už klukům začaly zvonit mobily z domova, a když jsem je o 

hodinu později propouštěl, uvědomil jsem si, kolik vlastně zachraňuju manželství! Ani v tomto 

případě se Pitr samozřejmě neukázal. 

Posléze jsme ale zjistili, že on v Čechách autem nikdy nebyl. On sem nikdy nejezdil, měl z toho strach, 

i k moři se bál, aby nenarazil na nějaké české turisty. Dokonce jednou, když byl s dětmi v Itálii, na 

obědě jeho dcera nechtěla jíst to jídlo, co měli v restauraci, a on vyběhl, aby jí koupil pizzu. Tam 

samozřejmě viděl dva Čechy, ti na něj okamžitě zaostřili a on se rychle zdekoval i s dětma. To 

proběhlo tenkrát i médii a shodou okolností zrovna, když nachytali tehdejšího premiéra Topolánka 

v přístavu na jachtě s těmi lobbisty a podnikateli! Takže se rozběhla fáma, že se tam sešel i s Pitrem!  

Ale pravda to nebyla. To jsme se dozvěděli až později z výslechů, tyhle náhody… 

Ve styku se svými známými a přáteli ale byl i osobně, ne?  

Oni za ním odtud jezdili lidi, ale on to dělal chytře. Nikdy se s nimi nescházel ve Svatém Mořici, ale 

vyjížděl třeba do Vaduzu, do Lichtenštejnska, a pak zase zpátky do Švýcarska. My jsme monitorovali 

pohyb těch lidí, ale hlavně pohyb Luďka Žákovce. Proč? Protože kde darebák udělá nejsnáz chybu? 

No na bývalým policajtovi, protože ten si myslí, že zná všechno. Takže ten všechno neznal a jeho 

první cesta za Pitrem, údajně první, byla Pitrovi osudná.  

Oni si docela chytře brali auto z půjčovny, aby se k němu nikdo z nás nedostal a nemohl tam umístit 

„džipinu“, parkovali ve skrytých garážích. Dokonce ho Žákovec kontroloval i v nějakým servisu, ale 

protože jsme byli šikovní, nakonec nás dovedl až na místo schůzky. To městečko se jmenovalo Bad 

Ragaz.  

Češi – Žákovec, jeho syn Vojta a ještě jedna žena – na Pitra čekali na zahrádce v pouliční kavárně, 

takže jsme měli dobrý přehled. Když Pitr přišel, upoutalo ho jedno auto opodál, které mělo českou 

espézetku. S námi to nemělo nic společného, ale bylo vidět, že začal být ostražitý.  

Švýcaři tam bohužel při spolupráci prokázali totální neschopnost. Velitel zásahu jel z hlavního města, 

přenesl velení na oblastního velitele a ten, než aby rozhodl, šel na místní oddělení hlásit, že tam 



bude zákrok. A protože byl Pitr nahlášený jako mezinárodně hledaný zločinec, začali dělat na ulici 

manévry. Pitr si jich všiml a utek.  

Úplně?  

Úplně. Dokonce se ani nevracel ke svému autu, protože nevěděl, jestli i o něm nevíme. Jen 

s batůžkem šlapal třicet kilometrů přes hory doly do Svatého Mořice, do hotelu. Svému právníkovi 

pak zavolal, kde to auto je a ať ho prodá. Byl to tenkrát bavorák X pětka a my jsme to auto osadili 

„džipinou“, ještě než nám Pitr utekl. Všimli jsme si, jak zajíždí do podzemního parkoviště, už když 

přijížděl na schůzku, a nevěděli jsme, jestli ho zadržíme s těmi přáteli nebo až bude odjíždět. Takže 

on udělal dobře, že se k němu nevracel. 

Jenže Švýcaři jsou šetřiví a právník s tím autem přijel za ním asi o dva týdny později do hotelu. Pitr 

pak u výslechu říkal: „Jak jsem viděl, že ten právník v tom autě jede, věděl jsem, že je to v háji.“ A 

taky se už nesnažil utéct, nekladl odpor, řekl při zatýkání svoje pravé jméno. V tomhle byl, řekl bych, 

docela korektní. 

Tam byl ještě takový drobný háček. Mezi tím, kdy nám utekl a než jsme ho zatkli, tak v těch dvou 

týdnech se u nás měnil ministr vnitra. Odstoupil Pecina a na jeho místo nastoupil Radek John. A my 

jsme váhali, jestli ho máme informovat o té neúspěšné akci. Přece jen je to novinář, říkali jsme si. Co 

když to zveřejní někde v novinách?  

Tak jsme ho radši informovali až po třech dnech od zadržení, když už jsme ověřili i Pitrovu 

totožnost.  

Sám Pitr se potom při výslechu vyjádřil, že utekl ze schůzky s Žákovcem, protože se Švýcaři chovali 

„dost neobratně“. Tady byl tehdy velice sympatický švýcarský bezpečnostní atašé, my jsme si na 

činnost těch jejich policistů stěžovali, oni se nám omluvili a jejich spolupráce na zadržení Pitra ve 

Svatém Mořici pak už byla perfektní.  

Tenhle příběh ale neskončil jen zadržením Pitra. Vyhodnotili jsme spousty dalších poznatků, které 

jsme předávali dál. Krajské kriminálce v Budějovicích jsme předávali podvod za šedesát milionů 

v pivovaru Eggenberg – to je dnes už odsouzené a vyklubalo se z toho milionů šestkrát víc – a za dvě a 

půl miliardy v Setuze. Tam se bohužel nakonec nic konkrétního podezřelým prokázat nepodařilo. Ale 

že ty peníze odtamtud vytekly, to bylo zcela zřejmé.  

Tehdejší ministr vnitra Radek John vám za to věnoval lahev nějakého vzácného vína. Pamatujete si 

ještě, co to bylo za vzácnost?  

Jo jo, to bylo docela vtipný, protože z toho byl celkem mediální humbuk. Byl jsem velmi překvapen, 

když mně volali, že se za mnou ministr John zastaví doma v Pohořelicích cestou do Mikulova. Jednu 

sobotu opravdu přijel a to jsem se dověděl, že má v Mikulově vinné sklepy. Opravdu přivezl lahev 

nějakého vína z Nového Zélandu. Já jsem víno ale nevypil. Předal jsem ho klukům, kteří kauzu 

zpracovávali. S Radkem Johnem jsme se docela dobře pobavili o fungování ÚOOZ. V té době jsem 

z něj cítil podporu a zájem, abychom takové kauzy dělali. 

Veřejnost si říkala, proč se po dvou letech ve švýcarském vězení Pitr sám chtěl vrátit domů, když 

tam měl určitě luxusnější kriminál… 



Ta jeho situace byla v podstatě neřešitelná. On neměl odvahu se vzdát a jít sedět, my jsme mu tím, 

že jsme ho chytli, vlastně tu odvahu dodali. On už dva roky seděl ve Švýcarsku a nikam se to 

neposunovalo, takže on nám poměrně otevřeně přiznal, že se sám rozhodl vrátit se do Čech, 

dosedět si to tady a být zase svobodný člověk.  

A co se týče toho jeho kriminálu, ten tak luxusní nebyl. Byl ve vydávací vazbě, sice tam měl televizi, 

ale sám na cele nebyl a strkali mu tam vydávací případy Vietnamce, Araby a podobně. On sám říkal, 

že to nebylo jako v Čechách. Komfort lepší, ale že mu tam dávali lidi, se kterýma se nedomluvil, moc 

dobře nesnášel. Jednou dokonce musel ošetřovat nějakého Vietnamce, kterej byl celej zmlácenej.  

Trest mu tu sundali a po polovině šel na podmínku ven. Prakticky sedm měsíců poté, co ho sem 

převezli ze Švýcarska.  

Dobrá bilance, když v roce 2000 byl původně odsouzen na 8,5 roku, pak na 6 let, pak na 5 a 

v novém procesu po návratu ze Švýcarska – byl přece na útěku, nemohl být spravedlivě souzen (!) 

– mu to v roce 2012 sundali na 3 roky. A už v listopadu 2012 šel ven. Skoro to vybízí ke spekulacím, 

jestli se s někým mocným nedohodl?  

My jsme nic takového nezaregistrovali.  

Případ Pitr byl slavný. Ale byl pro vás významný ještě v něčem? 

Pro nás byl velmi důležitý v tom, že vlastně po odchodu Kubiceho se útvar stavěl skoro celý nový. 

Mimo to, že odešlo a přišlo hodně lidí, došlo i ke změnám ve vedení jednotlivých odborů.  

Tuto kauzu zpracovával odbor násilí, který se zajímal historicky o podobná jména zájmových osob. 

Ode mě dostali od začátku za úkol, že v tom budeme pokračovat. I kdyby mělo trvat nějakou dobu, 

než se do toho prostředí dostaneme informačně.  

Navíc naším příchodem – tím myslím změnou vedení na většině odborů a příchodem nových lidí – 

jsem musel řešit velké vztahové problémy mezi jednotlivými odbory. Hlavně mezi odbory násilí a 

zločinecké struktury, které do té doby byly takové VIP odbory ÚOOZ, protože měly blízko k řediteli a 

zpracovávaly všechny mediálně viditelné kauzy. Šlo zejména o spis vraždy Františka Mrázka, který 

byl za předchozího vedení napřed přidělen na odbor násilí a po dvou dnech byl předán na odbor 

zločineckých struktur. Tím pádem mezi lidmi vznikla velká nevraživost, která tam přetrvala až do 

mého příchodu.  

Vyměnil jsem vedoucího odboru násilí a ten dostal společně s vedoucím odboru zločineckých struktur 

za úkol, aby vzájemně spolupracovali. Proto jsem byl rád, když se kauza Pitr podařila a když jsme 

zůstali etablovaní v zájmovém prostředí i přes všechny změny, které vznikly po mém příchodu.  

Kauza byla i takovým testem, protože poprvé na ní dělali lidé vyčlenění z odboru. Takový menší 

pracovní tým. Postavil jsem ho na lidech, kterým jsem již v té době důvěřoval. Obával jsem se, aby se 

informace, že po těchto osobách jdeme, nedostaly mimo útvar, protože pak by celé šetření bylo 

úplně zbytečné. Jeden z nejbližších spolupracovníků Tomáše Pitra byl i Luděk Žákovec, bývalý 

policista, který pracoval i na ÚOOZ, a znal se proto se spoustou lidí.  

V té době jsem poznával, na koho je spoleh a na koho ne. Poprvé jsme vyzkoušeli i zvláštní 

komunikační kanál jen mezi lidmi, kteří se touto kauzou zabývali. To proto, že se o tyto osoby 



zajímaly i tajné služby a báli jsme se, že by je mohly varovat. Měly totiž kolikrát jiné cíle než policie. 

Takže ty, které jsme se snažili najít nebo usvědčit, mohly krýt, protože jim dodávaly určité důležité 

informace.  

Na téhle kauze se mi také, myslím, podařilo, že jsem probudil v lidech takové pracovní nadšení, že se 

nedívali na svůj osobní čas a pracovali nad rámec služebních povinností. Vím, že jsem se hodně 

naštval při spolupráci se Švýcary – a potom jsem to i řešil s jejich styčným důstojníkem –, že nechali 

moje lidi v noci v autě ve Švýcarsku a nijak kolegiálně se o ně nepostarali. To je nesmírně důležité. 

Aby vaši podřízení viděli, že za ně bojujete, že vám na nich záleží. 

Když se Radek John rozhodl, že půjde do politiky, varoval jsem ho: „Chceš, aby na tebe lidi 

vzpomínali jako na dobrýho novináře, nebo jako na blbýho politika?“ V roce 1994 jsme založili na 

Nově pořad „Na vlastní oči“ a strávili jsme tam spolu 15 let. A protože jako novináře jsem si ho 

vážil, nechápal jsem, jak se může vrhnout po hlavě do něčeho, k čemu do té doby ani nepřičichnul. 

Navíc narukovat rovnou do čela nejsložitějšího ministerstva, pod které patří kdeco – od občanek 

přes vraždy až po imigraci! Dokonce jsem mu nabízel, že natočím sběrný dokument, jak tam někdo 

takový nepopsaný rovnou z ulice přichází a postupně se to učí. On mi ale tenkrát hrdě řekl: „Já se 

to naučím jako na zkoušku na vysokou.“ A pak jsem se doslechl, že mu s tím – decentně řečeno – 

„dost pomáhá“ šéf strany Vít Bárta přes Johnova náměstka Moroze. Tak jaký vlastně byl John 

ministr?  

Z těch, pod kterými jsem sloužil, patřil k těm lepším. Aspoň z mého pohledu. Ať už jde o komunikaci, 

nebo o ingerování do našeho útvaru. Už v té době jsme měli informace kolem jeho náměstka Michala 

Moroze a jeho kontaktů. Byl jsem připraven, kdyby vůči nám došlo k nějaké snaze získat informace 

z jeho strany, to řešit, ale nebylo to třeba. S Johnem jsem se potkal na kauze bývalého náměstka 

ministra obrany Bartáka a nákladních vozidel Tatra a měl jsem s ním dobrou zkušenost. Zajímalo ho 

jedině to, jestli máme podmínky k tomu, abychom mohli kauzu dotáhnout do konce. 

Musíme připomenout čtenářům, že šlo o úplatek ve výši pěti milionů dolarů, o který si měl Barták 

říct v roce 2008 předsedovi dozorčí rady automobilky Tatra Williamu Cabanissovi za to, že zajistí 

hladký průběh zakázek vypisovaných ministerstvem obrany. Šlo o několik stovek terénních aut a 

soud nakonec Bartáka i zbrojaře Smrže zprostil obvinění.  

My jsme tu kauzu začali zpracovávat, pak jsme ji museli předat na ÚOKFK a vyšuměla do ztracena. 

John sám ale tlačil na to, aby se to dotáhlo, aby se to v žádném případě neututlalo. V té době jsme 

s Radkem Johnem jednali i o společné evropské databázi, která by měla zabránit přihlašování 

kradených aut v různých zemích. Bohužel, jeho období nebylo moc dlouhé, tak se řešení tohoto 

problému za něj nezvládlo. 

Ale byl to jeden z nejlepších ministrů, pod kterými jsem sloužil. 

Protože to nechal volně běžet… 

Ono je horší, když tomu ten ministr úplně nerozumí, ale přitom do toho zasahuje. Jako Chovanec. 
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Při které kauze jste se jako první pustili do někoho výš postaveného? 

To byla kauza ohledně ředitele Městské policie Praha Vladimíra Kotrouše, o kterém jsme se 

dozvěděli, že si říká o úplatky. Šlo o zakázky na opravy a servis vozidel Městské policie Praha. 

Z těchto úplatků měl pak část nosit na Magistrát hlavního města Prahy.  

My jsme měli informační zdroj, který se ucházel právě o tuhle zakázku. Cílem celé operace nebylo 

pouze zatknout ředitele Městské policie Praha Kotrouše, ale především zjistit, s kým se na 

magistrátu dělí o úplatek. To znamená, který z úředníků si nechá platit za to, aby podobné zakázky 

ovlivňoval! Proto jsme udělali operativní kombinace, při kterých jsme svěřili našemu zdroji označené 

peníze, abychom vysledovali, kam je Kotrouš potom ponese konkrétně. Jenže se nám s těmi penězi 

někam zašil, my jsme nebyli schopní přesně dohledat ke komu a přišli jsme o ně. Byly sice označené, 

ale nenašly se nikdy.  

Celkem se tehdy jednalo o úplatek ve výši 350 tisíc korun, kdy při první předávce chtěl Kotrouš 200 

tisíc korun, které měl někomu odevzdat a se kterými se nám pak bohužel ztratil. Při druhé předávce 

jsme mu předali 150 tisíc korun, se kterými jsme ho pak i následně zadrželi. To byly pravděpodobně 

peníze, které už měl tehdy pouze pro sebe a nehodlal je nikomu odevzdávat. Popravdě jsme to tehdy 

ani neměli už šanci zjistit, protože krátce po předání těchto peněz měl Kotrouš telefonát ohledně 

nějaké odborářské demonstrace v Praze, u které zasahovala městská policie. Kotrouš do telefonu 

uvedl, že jede na místo demonstrace. No uznejte, že sbírat ředitele městské policie na odborářské 

demonstraci by asi nebylo úplně to pravé ořechové! Proto jsem tehdy rozhodl, že ho okamžitě 

zadržíme! 

Pro připomenutí čtenářům: zdroj byl majitelem autoservisu Jíša a ředitel městské policie si mu 

řekl o úplatek ve výši pěti procent zakázky za to, že s Jíšou prodlouží smlouvu na servisní služby 

policejních aut. Šlo celkem o 350 tisíc ve dvou splátkách. Kotrouš ale nakonec vyfasoval 5,5 roku a 

pokutu 400 tisíc, které kdyby nesplatil, pobyt ve vězení by se mu prodloužil ještě o půl roku. Takže 

akce se podařila, nebo ne?  



Ne zcela. Ten nový způsob nastavení útvaru spočíval v tom, že předtím by nám stačilo sebrat 

s prachama Kotrouše. Jenže já se chtěl v těchto kauzách dostávat o patro výš. K těm magistrátním 

úředníkům a možná ještě k někomu výš. Nevěděli jsme, kolik má tahle kauza pater. A to se 

nepodařilo. Měli jsme sice podezření na dva tři úředníky, ale peníze je neusvědčily, protože se jich 

pravděpodobně nedotkli. A Kotrouš nikdy neprozradil, komu je nesl.  

Ale jednu věc ta kauza splnila. Postupně odnaučila mé podřízené bát se velkých zvířat. I tady jsem 

slýchal: „Ježišmarjá, ředitel městské policie! Ten se zná s kdekým! To odneseme!“ Ale najednou 

viděli, že nás nikdo nevyhazuje, netlačí ke zdi. Že ani takový funkcionář není nedotknutelný.  

Dělali jste i kauzy přesahující naše hranice. Můžete uvést příklad?  

Psal se rok 2013. V pátek v noci se mi ozval známý z bezpečnostní agentury, že mu volala rodina, 

které se ztratil tatínek. Prý cítila, že je něco špatně, že to není pro bezpečnostní agenturu, ale pro 

policii. Neznámí pachatelé vylákali do Francie jistého Petra V., staršího podnikatele, k podpisu 

smlouvy na koupi dvou luxusních vil v Praze, které na internetu nabízel. Po dvou dnech se ozval své 

rodině s tím, že je v pořádku a že se ve Francii obchodně ještě chvilku zdrží. Rodina netušila, že už je 

v té době unesen a že ho gangsteři vydírají a mučí, aby se dostali k jeho penězům. Měl tím vytvořit 

dojem, že se mu nic nestalo, a získat čas pro ně, aby ho v klidu připravili o majetek.  

Rodině se ale nezdálo, jak do telefonu hovoří, a pojala podezření, že něco není v pořádku. Manželka 

dokonce odešla na místní oddělení PČR Břevnov, kde nahlásila jeho pohřešování. Policie ale 

manželce poradila, aby si najali bezpečnostní agenturu, která jim tatínka zcela určitě najde. Ona 

poslechla a díky tomu známému se ta informace dostala až ke mně.  

My jsme se s rodinou zkontaktovali. Zjistili jsme, kdy a kam měl cestovat a hlavně kudy se pohybovala 

elektronická zařízení, kterými disponoval. Vzhledem k tomu, že jeho mobil skončil někde na 

italsko-rakouských hranicích, spojili jsme se s Italama a požádali je o pomoc. Italové měli bohužel v té 

době státní svátek, takže jsem stáhl lidi z dovolené, jeli jsme tam a našli jsme i jeho tělo, pohozené 

někde v lese u cesty. Bylo pak z toho takové nepříjemné mezinárodní vysvětlování, ale to už jsme byli 

schopní v podobných případech chodit i za hranu, když to bylo nutné. 

Než k tomu však došlo, zjistili jsme, že někdo vybral finanční hotovost z jeho bankovních účtů, a 

z kamerového záznamu bankomatu jsme rozpoznali prvního člena gangu, kterým nebyl nikdo jiný než 

jeho hlava – Michael Šváb, švagr herce Martina Dejdara. Postupně jsme zjišťovali další pokusy dostat 

se k financím na účtech tohoto podnikatele, ale zásadní pro nás byly ony výběry z bankomatů, 

protože nám pomohly odhalit prvního z pachatelů. Ten nás pak postupně dovedl k dalším 

spolupachatelům, kterými byli bratři Skopalíkové a Miloslav Malík ze Zlínska, Petr Klement, který 

zavraždil dalšího podnikatele v poušti v Dubaji, Jiří Přeučil z Prahy a Daniel Dimitrov, bývalý policista, 

který nakonec všechno policii a soudu přiznal a vystupoval v této kauze v roli spolupracujícího 

obviněného. 

Opět připomenu: hlavní obvinění Michael Šváb a Libor Skopalík nakonec dostali doživotí, ostatní 

30, 20 let a nižší tresty za to, že vylákali české podnikatele do různých zemí, od Španělska až po 

Dubaj, a tam je jako organizovaná skupina vraždili. Dneska už to možná můžete říct naplno: Hrál 

tam roli nějaký informátor?  

Vůbec ne, v této kauze žádný informátor roli nehrál. Začátek kauzy stál na získaných informacích 

z bankovních účtů, ze záznamů kamer, z lokalizací elektronických zařízení, z výpisů telefonů a 



podobně. Postupem času vstoupilo na scénu sledování již konkrétních osob a jejich odposlech. Poté 

co jsme je odhalili a dopadli, získali jsme i cenné důkazy z domovních prohlídek. Ale ten nejzásadnější 

zlom v celé kauze nastal, když se nám podařilo přesvědčit jednoho z členů gangu, aby s námi začal 

spolupracovat. Tento člověk sice získal status spolupracujícího obviněného, ale i tak mu soud vyměřil 

trest dvaceti let odnětí svobody. Dva hlavní členové gangu dostali doživotí, protože jsme jim 

prokázali další vraždu a několik pokusů o vraždy.  

Vzpomínám si na jednu zajímavost, která se týkala vraždy podnikatele v Dubaji. Toho v poušti ubil 

kamenem v přítomnosti dalších členů gangu Petr Klement. Po cestě zpátky si sám pak na kameru 

nahrál rozhovor o té vraždě s ostatními, pravděpodobně proto, aby na ně měl nějaký kompromitující 

materiál. Po příjezdu domů se mu však spárovala kamera s počítačem a celý záznam zůstal v počítači 

uchován, aniž by si to Klement uvědomil. Udělal si CD se záznamem, které si chtěl uschovat, ale tohle 

podcenil, takže jsme při domovní prohlídce našli přímý důkaz usvědčující všechny z další vraždy. A 

to hned ve dvojím vydání! 

Vy jste také víc než předtím začali používat své pracovníky jako nastrčené agenty. Vzpomínáte na 

nějakou kauzu, kde se to vyplatilo?  

Ta kauza byla pojmenovaná „Argentina“, protože k prvnímu kontaktu s hlavním pachatelem došlo na 

Argentinské ulici v Praze. Dotyčný člověk byl ve zločineckém prostředí etablovaný, nedůvěřivý 

k cizím lidem, takže nám trvalo dlouho, než jsme si získali jeho důvěru. Věděli jsme, že obchoduje se 

vším, co mu vynáší, hlavně tedy s drogami a se zbraněmi. Také jsme zjistili, že žije takovým typickým 

způsobem „galérky“, to znamená ve dne spí a v noci žije. Museli jsme náš režim upravit podle něho a 

začali jsme doslova žít po dlouhé měsíce s ním, tedy hlavně náš člověk, který se dostal do jeho 

blízkosti a pomalu, ale jistě získával jeho důvěru. Zjišťovali jsme, kde všude je zaháčkovanej, kde má 

svoje zdroje, ať se to týkalo pěstíren marihuany, laboratoří na tvrdé drogy, nebo zbraní.  

U zbraní jsme se dostali ve finále až k člověku, na kterém si bývalí kolegové z našeho útvaru ohledně 

černých obchodů se zbraněmi vylámali zuby už za Honzy Kubiceho. Tentokrát nás ale náš člověk 

dovedl až tak daleko, že bylo snadné začít utahovat pomyslnou smyčku kolem krku i těmto lidem.  

A co se týče drog, náš hlavní pachatel spolupracoval se dvěma členy proslulého motorkářského 

gangu Hells Angels, což bylo pro nás další důležité zájmové prostředí. A protože jsme měli kolegy 

z plzeňské expozitury speciálně zaměřené na tuhle motorkářskou problematiku, podařilo se nám 

nakonec zrealizovat i tyto lidi ohledně výroby a distribuce drog.  

Co to bylo za zbraně? Semtex, kulomety, protitankové střely – nebo „jen“ pistole?  

Výbušniny tam nebyly, ale jinak šlo o pistole, o samopaly vzor 61 Škorpion. Tyto „škorpíky“, jak se 

jim lidově říká, se prodávaly za čtyřicet tisíc, a to včetně tlumičů, které byly samozřejmě součástí 

těchto zbraní. Pistole se pak kupovali za pětadvacet tisíc. Jednalo se o zbraně, které pocházely jak 

z takzvaných „úložek“, což jsou vyřazené zbraně od policie a armády, tak z fondů zbraní 

znehodnocených. Ale tenhle náš člověk měl šikulu, který je uměl nejen shánět v podstatě 

v libovolném množství, ale ty znehodnocené zase uvádět zpět do střelbyschopného stavu, vyrábět 

k nim tlumiče a tak dále. Nemusím snad ani dodávat, že si k tomu zřídil téměř profesionální dílnu!  

Vy jste předstírali, že jste zločinci?  



Dá se to tak říci. Naši pracovníci, kteří se do této organizované skupiny dostali, se tvářili, že jsou 

stejného ražení jako oni a že se neštítí obchodu prakticky s čímkoli, na čem se dá obratem lehce 

vydělat. Trvalo to sice nějakou dobu, než si k těmto lidem našli cestu, ale pak se to rozjelo a dostávali 

jsme jednu nabídku k obchodu za druhou. Měli jsme od státního zástupce povolený takzvaný institut 

„předstíraný převod věci“. Nabízeli nám, že toho můžeme mít, kolik chceme, ale abychom zbytečně 

neutráceli peníze ze zvláštního fondu, který je pro tyto účely určen, brali jsme od těchto lidí zbraně 

jen po několika kusech a drogy jen v malém množství. Nakupovali jsme je ale opakovaně a tak 

dlouho, dokud jsme nebyli schopni zjistit, kde mají zdroje „zboží“ a kdo všechno je do těchto 

obchodů zainteresován. Figurovala tam spousta prostředníků, takže to nebylo snadné. Uložené to 

měl ale normálně doma, třeba i za gaučem.  

To zní dost amatérsky… 

V tomto ohledu ano, ale na druhou stranu byl ve sféře zločinu profík, a ještě k tomu velmi ostražitý. 

Když jsme k němu přijeli, vždycky vyšel ven a nejdřív šel s námi na procházku kolem bloku, aby 

zkontroloval, jestli neuvidí něco podezřelého. A dvakrát taky postřehl naši dodávku, která nás 

hlídala. A hned říkal: „Koukněte tamhle, to budou určitě ty svině fízlovský. Počkejte tady, jedeme 

jinam.“ Šel se obléct a jeli jsme na jiné místo.  

Jednou se nám také stalo, že u baráku, kde náš pachatel bydlel, připravoval razii jiný policejní útvar, 

a to zrovna ve chvíli, kdy si měli naši lidé přijít do bytu tohohle zbrojíře pro čtyři Škorpiony 

s tlumičem, které měl pro ně připravené. My jsme o této akci samozřejmě neměli sebemenší tušení, 

ale náš člověk si během chvíle všiml pěti policejních aut a byl v jednu chvíli přesvědčen, že ho naši 

lidé práskli policii, která si jde pro něho. Celé to mohlo tehdy skončit tragédií, protože jak sám náš 

pachatel potom uvedl, ve chvíli, kdy stáli naši kluci u jeho dveří a zvonili na zvonek, tak se 

rozhodoval, jestli má začít střílet nebo čekat, jak vše dopadne. Chvíli to tenkrát trvalo, než se ta 

nepřehledná situace vyjasnila, a naštěstí to dopadlo dobře. Proto bylo hodně náročné dotáhnout to 

se vším všudy. Všichni pachatelé pak byli odsouzeni, dostali kolem pěti šesti let.  

Prolínají se nějak jednotlivé zločinecké „branže“? Teď nemám na mysli jen tradiční drogy a auta 

nebo obchod s lidmi… 

Prolínají. A někdy zcela nečekaně. V roce 2009, když jsme pracovali na případu nelegálního obchodu 

se zbraněmi, dělali jsme při pronikání do zločineckého prostředí i tzv. předstíraný převod. Při tom 

nám jeden člověk z Klatovska nabídl obraz, který by za normálních okolností stál několik milionů 

korun a visel by někde v galerii. 

Začali jsme se zajímat, jak je možné, že ho nabízí, kde k němu přišel, a takhle vznikl trestní spis 

„Ateliér“. Přitom se ukázalo, že někdo uvádí na trh i jiná stejně cenná díla od umělců, jako jsou 

Picasso, Chagall, Kandinskij a další.  

Nasadili jsme odposlechy, prostorové odposlechy, sledování, kontrolu e-mailů, agenty do prostředí a 

postupně jsme zjistili, že tahle skupina disponuje stovkami obrazů a prodává je nejen u nás, ale i na 

Slovensku, v Rakousku, v Německu a v dalších zemích. V té skupině byli i znalci, kteří vypracovávali 

falešné znalecké posudky a pomáhali vytvořit falešnou legendu o původu obrazu. Znalecké posudky 

potvrzovaly pravost obrazů a díky nim se mohly prodávat za desítky milionů korun.  

Nakonec jsme se dostali až do jedné padělatelské dílny u člověka, který byl malíř diletant, ale u něj 

pracovala vystudovaná malířka, která tyhle obrazy na zakázku malovala. Měly vyvolat dojem, že od 



určitého slavného malíře existují díla tematicky stejná s těmi známými nebo jim velmi podobná, jen 

se našla někde až teď. Ty padělky byly i technicky velmi zdařilé, padělatelé je uměle „ostaršovali“, 

zručně signovali populárními Mistry, měli tam i pec, kde se obrazy jako by „zapékaly“, takže opravdu 

vypadaly jako původní. Jezdil sem pro ně Němec, který je i s těmi znaleckými posudky vyvážel a 

potom distribuoval do Švýcarska a do dalších zemí.  

Spojili jsme se s německými kolegy, monitorovali jsme pohyb obrazů i lidí, vyhodnocovali jsme mraky 

dat. Vedle toho jsme ale později zajistili stovky obrazů – na našem území asi tři sta, Němci asi dvě stě 

–, jejichž původ byl neznámý. Z devadesáti procent šlo o obrazy z éry těsně před druhou světovou 

válkou, které nacisté zabavili jako „zvrhlé“ židovské umění a měly být údajně zničeny. Třeba právě 

obrazy od Kandinského. Zničeny ale prý nebyly, dostaly se do rukou sovětských generálů a ti je 

v devadesátých letech chtěli prodat na černém trhu. U nás.  

Museli jsme vyloučit, že to je pravda, a k tomu nám dopomohly i výpovědi takových svědků jako 

bývalého generála Zbytka nebo Michaela Kocába. Vyšetřování trvalo přes rok, vyslechli jsme přes 

sto dvacet svědků, a protože souběžně s námi vyšetřovali i kolegové v dalších zemích, neznám 

kauzu, která by proběhla ve větším měřítku. Navíc další měsíce zabraly znalecké posudky, které 

dělala Národní galerie, takže návrh na obžalobu na šest pachatelů padl v roce 2013. Po celou dobu 

musely být ty stovky obrazů uskladněné v Národní galerii, v depozitáři, muselo se s nimi prostě 

zacházet, jako by byly pravé.  

Zajímavé bylo, že se podařilo vyrobit tak dokonalé padělky, tak hodnověrné, že kdyby se zarámovaly 

a pověsily třeba v drážďanské galerii, byly by k nepoznání od děl skutečných umělců.  

Problém byl vlastně v tom, že jsme vyšetřovali tak poctivě – je obtížné zvládnout tak obrovské 

množství dat, a navíc nastudovat docela hluboké znalosti z oblasti výtvarného umění –, až to ze 

začátku brzdilo soudní řízení. Státní zástupkyně třeba byla velmi poctivá a snažila se, ale měla krom 

tohohle případu na starosti ještě jiné případy, obžalovaní různě protahovali soudní líčení, 

nedostavovali se – zvlášť jeden z nich byl pořád „nemocný“ –, takže dodnes jsou odsouzení pouze 

prvoinstančně. Přitom od samého začátku případu „Ateliér“ uběhlo už deset let. Naši kluci z ÚOOZ 

odvedli neuvěřitelnou práci a přitom to nakonec možná skončí ve ztracenu. Jako spousta kauz, když 

se vlečou tak dlouho. 

  



KAPITOLA JEDENÁCTÁ 

+ Zbraně pro Írán 

+ Vznik nových odborů: proč dělat auta?  

+ Vyděrači státu – kauza Ebola 

+ Zločin na síti 

 

------------------------------------------------------ 

 

Když se vrátíme ke zbraním a k případům, které se vlečou roky: v roce 2018 zamítl Ústavní soud 

jakéhosi Íránce, který tu byl začátkem roku 2012 zatčen, když si dojednával obchod se zbraněmi za 

víc než 170 milionů korun. Jenže netušil, že nejedná s překupníky, ale s lidmi od vás z ÚOOZ. Soud 

ho nakonec pustil z vazby, Vrchní soud uznal jeho námitky, že šlo o policejní provokaci, Nejvyšší 

soud pak sice dal za pravdu vám, ale to už byl Íránec dávno neznámo kde. Ústavní soud jeho 

námitky také zamítl. O co tehdy šlo?  

V únoru 2012 bylo zahájeno trestní stíhání, kde obviněným byl íránský státní příslušník Dolatzadeh 

Behrouz, dle našich informací člověk pracující pro íránskou vládu jako kontraktor, který měl na 

starosti akvizice vojenských zbraní a vyzbrojování bezpečnostních složek. Všechno to mělo směřovat 

buď do Íránu, nebo do Sýrie kvůli konfliktu, který tam tehdy naplno hořel. Behrouz měl spoustu 

krycích firem a Američani po něm prahli spoustu let. Americe on se ale vyhýbal jak čert kříži, 

nicméně v Evropě a na Blízkém východě byl etablovaný jako známá persona. Stíhán byl pro 

obchodování s vojenským materiálem bez povolení nebo licence a unikátní v této věci bylo, že se dal 

použít paragraf o porušení mezinárodních sankcí. Tento paragraf zavazuje EU k tomu, aby 

neposkytovala ani ona zbraně a vojenský materiál do zemí, které jsou embargované ze strany USA. 

Ten paragraf vyplynul v podstatě z toho, že EU je součástí NATO, a proto byla tato embarga 

implementována do právních řádů členských zemí EU.  

Behrouz měl velmi dobré povědomí o tom, že v EU lze sehnat zbraně a vojenský materiál americké 

výroby, což by v USA neměl šanci nikdy zakoupit. A stejně tak dobře věděl o tom, že i EU striktně 

dodržuje tato embarga. Od samého počátku bylo proto jasné, že jeho úmysl nakoupit zbraně je 

ilegální, že ani jedna strana obchodu takovou licencí nedisponuje a legální cestou obchod do Íránu 

nebo Sýrie jakožto embargovaných zemí prostě nelze uskutečnit.  

Nás oslovil americký celní a imigrační úřad (Homeland Security Investigation) s tím, že mají 

informátora, většího obchodníka s tabákem, který byl s Behrouzem v kontaktu, ale pohádali se kvůli 

penězům. Proto byl ochoten rozkrýt nějaké obchody s vojenským materiálem do těchto 



embargovaných zemí s tím, že nějaká setkání s tímto ilegálním obchodníkem by se mohla uskutečnit 

na území EU, konkrétně u nás.  

My jsme celou záležitost konzultovali se státním zastupitelstvím, a přestože to byla nestandardní 

situace a kauza, dostali jsme povolení k předstíraným převodům. Behrouz pak do České republiky 

skutečně přiletěl, přes spolupracujícího amerického informátora se zkontaktoval s naším agentem a 

projevil zájem nakoupit ilegální zbraně a střelivo. S naším člověkem, o kterém si myslel, že je velmi 

schopným obchodníkem se zbraněmi, strávil hodiny a hodiny, během nichž si prohlédl i armádní 

sklady plné zbraní, než si nakonec určil jejich druh a množství za 175 milionů korun. Jako bonus si 

ještě objednal milion nábojů od Sellier & Bellot za pět milionů korun, takže ten objem byl opravdu 

enormní. 

Svůj úmysl stvrdil i několika smlouvami, telefonickými kontakty, v rámci nichž potvrzoval, že chce 

sjednaný obchod dokončit, což bylo velmi důležité. Nám se totiž podařilo mnoha způsoby 

zadokumentovat, že dotyčný sám iniciuje ilegální obchod, sám si vybírá zboží, sám poptává další 

zboží v průběhu obchodních schůzek a podobně. Schůzek našeho agenta s tímto překupníkem bylo 

hned několik, a dokonce z EU i několikrát odletěl a pak se vracel, aby mohl osobně dokončit obchod.  

Při druhé návštěvě republiky, kdy přiletěl opět z Íránu, se domlouvaly obchodní podmínky. Behrouz 

původně chtěl, aby s ním náš agent odcestoval do Bejrútu, kde by se vytvořil tzv. escrow neboli 

vázaný účet, takže ve chvíli, kdy by dorazilo zboží, tak by se ty peníze s našimi podpisy poslaly tam, 

kam mají jít. Na to jsme samozřejmě nemohli přistoupit, a tak mu agent vysvětlil, že ve chvíli, kdy by 

měl v pase libanonské razítko, ocitl by se na seznamu a jako obchodník se zbraněmi by skončil. 

Nakonec náš agent zřídil krycí bankovní účet, na který byla v rámci domluveného obchodu zaslána 

záloha ve výši 40 tisíc eur, tedy v přepočtu asi milion korun. Myslím, že to tehdy bylo z nějaké banky 

v Hongkongu.  

Při schůzkách Behrouze s naším agentem se také ukázalo, že tento Íránec má s tímto druhem 

obchodu v rámci EU bohaté zkušenosti a že již uzavřel podobné kontrakty v jiných zemích, například 

v Německu a Turecku. 

Dokumentace k celému případu, co se důkazů týče, byla naprosto unikátní. Měli jsme hlasové 

záznamy, videozáznamy, podpisy na smlouvách, osobní participace podezřelého u výběru zboží, 

požadavek na osobní participaci při nakládce zboží, pokud by k ní kdy vůbec došlo atd. To všechno 

vyústilo v zatčení dotyčného překupníka, ke kterému došlo v únoru 2012. Tím to všechno ale 

neskončilo, nýbrž začalo. Překlady všech dokumentů do perštiny, výslechy utajovaných svědků atd. 

Jak je ale možné, že ho nakonec český soud propustil?  

Vzpomínám si, že obhajobu obviněného na začátku zajišťovala íránská ambasáda, ale po nějaké 

době pověřil někdo z Íránu renomovanou právní kancelář v Paříži, aby u nás vybrala pro Behrouze 

vhodného právního zástupce. Díky tomu se dostala do hry advokátní kancelář Tomáše Sokola.  

V průběhu vyšetřování, které bylo relativně rychle ukončené, neboť kauza byla důkazně velmi dobře 

zpracovaná, se nedělo nic zvláštního. Až pak městské státní zastupitelství, které to dozorovalo, 

najednou podlehlo zřejmě tlaku protistrany a začaly se dít pro celou kauzu fatální věci. Byla to z jejich 

pohledu ošemetná věc, která se vymykala běžným kauzám. Íránský státní příslušník, americká 

ozbrojená složka, která projevila na obviněném enormní zájem, prostě samé nestandardní okolnosti. 

Byť všechny důkazy svědčily v neprospěch Íránce a prokazovaly jeho úmysl, obhajoba najednou 



začala kauzu napadat, tvrdila, že se jednalo o předem připravenou provokaci policie, která prostě do 

České republiky někoho vylákala a zrealizovala, začala skrytě vyvíjet tlak.  

Když se pak jednoho dne v pankrácké věznici znovu rozhodovalo o prodloužení vazby obviněného, 

tak přestože bylo se státním zástupcem domluveno, že budeme vědět o všem, co se kolem tohoto 

člověka ve vazbě děje (dopisy, návštěvy advokátů, návštěvy z ambasády a vůbec kompletní režim 

jeho vazby), tak nám státní zástupce najednou zapomněl sdělit, že se posunul právě termín tohoto 

rozhodování. Nikdo z nás si neuměl ani představit, že by mohl soudce takového člověka, o jehož 

vydání v tu dobu už oficiálně žádaly i justiční orgány USA, někdy z vazby pustit. Přesto se shodou 

náhod tehdejší vyšetřovatelka případu chtěla ujistit a zavolala s předstihem před původním 

termínem státnímu zástupci, aby si potvrdila, že vše je pod kontrolou. I v tom nejhorším možném 

scénáři jsme byli připraveni zabránit tomuto člověku uprchnout před případnou extradicí. Tehdy 

nám ale dozorující státní zástupce pouze suše sdělil, že termín byl bohužel posunut a že Íránec byl 

soudcem před deseti minutami propuštěn na kauci. To bylo zcela šokující.  

Jelikož jsme tehdy již měli v ruce papíry, které nás opravňovaly toho člověka znovu zadržet, tak jsme 

okamžitě volali kolegům na cílené pátrání. Ti byli ve věznici asi do pěti minut, ale po našem 

obchodníkovi se doslova slehla zem. Neskutečné bylo, že neexistoval jediný videozáznam o jeho 

odchodu nebo odjezdu z věznice, nikdo ze sloužících dozorců ho v danou chvíli ani nezahlédl. 

Všechny tyto záhadné skutečnosti jen poukazovaly na to, že akce protistrany byla strašně rychlá a 

velmi dobře připravená. 

Já jsem se na to shodou okolností zeptal před časem Tomáše Sokola, ale on se jen smál: „Měli si ho 

holt líp hlídat.“ Kde myslíte, že ten Íránec skončil? Prozradil přece vašim lidem, když si myslel, že 

jsou obchodníci se zbraněmi, určité informace. Způsoby financování, dopravy, kanály… 

Krátce po tom, co náš Íránec zmizel z povrchu zemského a nikdo z vězeňské služby ani ze státního 

zastupitelství nám nebyl schopen vysvětlit, jak je to možné, tak se u mě v kanceláři uskutečnila 

schůzka se zástupci zpravodajských služeb. Ti nám sdělili to sladké tajemství: našeho člověka dobře 

znají, již dlouho ho sledují a o naší kauze dobře vědí. Také nám sdělili, že podle jejich informací je 

Behrouz ukrýván na íránské ambasádě. Chvíli jsme tenkrát diskutovali i o tom, jestli ho odtud odvezli 

živého. Nevěděli přece, co všechno prozradil při vyšetřování. Byl pro ně toxický.  

Jak na to reagovali Američani?  

Negativní reakce ze zahraničí na sebe samozřejmě nenechala dlouho čekat. A jelikož došlo opravdu 

k vážnému pochybení na straně české justice, skončili jsme tehdy na půdě Nejvyššího státního 

zastupitelství. Tam se vedla polemika o tom, jak postupovat v podobném případě, kde se 

mezinárodně hledaný zločinec ukrývá na diplomatické půdě íránského velvyslanectví. Bylo 

rozhodnuto, že americké zájmy jsou pro ČR důležitější než dobré vztahy s Íránem, které nebyly ani 

pořádně zakotveny v mezinárodních úmluvách, a proto se začala plánovat různá opatření, jak 

bychom našeho obviněného mohli znovu zatknout. Nakonec jsme však získali informaci, kterou se 

podařilo i ověřit, že Behrouze nějakým způsobem vyvezli zaměstnanci ambasády do zahraničí, odkud 

odcestoval letecky na falešný pas zpět do Íránu. Tenkrát se to řešilo i na diplomatické úrovni, ale 

stejně z toho nic nebylo.  

Nejhorší zkušeností z celé kauzy ale byla snaha obhajoby – potažmo ale i Vrchního soudu v Praze, 

který šel obhajobě neskutečně na ruku – celou kauzu znevěrohodnit. Představit ji u soudu jako 



předem připravenou policejní provokaci. To se obhajobě v jedné fázi celého případu také povedlo a 

Vrchní soud jakožto odvolací instance Behrouze dokonce zprostil všech obvinění. Bylo to kvůli tomu, 

že tento soud po dohodě s obhajobou znovu předvolal všechny utajované svědky, tedy agenty a 

policisty, kteří na případu spolupracovali v utajení. Ovšem tentokrát je chtěl vyslechnout za jejich 

fyzické přítomnosti a bez utajení jejich pravé totožnosti.  

Díky bohu, že existuje zákonné ustanovení v trestním řádu, které tyto lidi důkladně chrání, a jejich 

zcela ojedinělé odtajnění není vázáno na rozhodnutí soudce, ale policejního prezidenta. A ten 

naštěstí na tlaky soudu nepřistoupil. Kdyby se tak stalo, tak by soud a obhajoba do budoucna 

prakticky zlikvidovaly každého agenta nasazeného v jakékoli kauze.  

Za vás také vznikly úplně nové odbory na ÚOOZ. A pamatuju si, že některé zpočátku novináři dost 

kritizovali… 

Ano. Vznikl třeba odbor kradených luxusních vozidel. Pamatuju si, že o tom psali někteří novináři 

dost pohrdavě, že se z ÚOOZ dělá odpad na auta, ale musíme si uvědomit, že v roce 2008 jsme se 

bavili o nějakých pětačtyřiceti tisících kradených aut ročně. Teď jsme někde na sedmi osmi tisících. 

Provozovaly to organizované gangy, vytipovávaly si luxusní vozy po celé republice, auta šla do Polska, 

na Ukrajinu, to prostě nemohlo dělat nějaké krajské policejní ředitelství. Proto byl 1. 5. 2008 založen 

odbor závažné majetkové trestné činnosti, který se primárně zaměřil na mezinárodní spolupráci 

v této oblasti, zároveň plnil funkci Národního kontaktního bodu pro autokriminalitu v rámci EU a 

koordinoval a metodicky usměrňoval činnost územních pracovišť Služby kriminální policie a 

vyšetřování v České republice. Postupně s rozšiřováním odboru docházelo i k rozpracování vlastních 

případů, především tam, kde vyvstala nutnost širší mezinárodní spolupráce. Po dvou letech si tento 

odbor vydobyl renomé u svých zahraničních partnerů a bylo to vidět i na výsledcích. Kolikrát jsem si 

pak říkal, že by svoje připomínky měli novináři sdělit hlavně těm lidem, kterým ta auta ukradli… 

Stejně tak ale vznikl i odbor, který je dnes čím dál víc důležitý. Odbor pro boj proti takzvanému 

kybernetickému zločinu. Cybercrime, jak to nazývají Američani.  

Spouštěcím mechanismem pro vznik tohoto odboru byla kauza Ebola. Tahle kauza vypukla v říjnu 

roku 2014. Někdo začal posílat mailem výhrůžky, že když mu nezaplatíme v bitcoinech sedm a půl 

tisíce, což bylo asi třicet milionů korun, vypustí na různých místech virus eboly a nakazí touhle 

smrtelně nebezpečnou chorobou tisíce lidí. Virus údajně propašoval do republiky pomocí někoho 

z Afriky. My jsme se s ním snažili navázat komunikaci, ale to se nepodařilo, takže jsme to nebezpečí 

konzultovali s náměstkem ministra zdravotnictví i s hlavním epidemiologem. Ti nám sdělili, že nic 

takového není možné, protože tento virus se nešíří tímhle způsobem. Prý by sem musel skutečně 

přicestovat z Afriky nějaký člověk, který by musel ostatní infikovat. A protože jsme nezaplatili, 

vydírání na čas utichlo.  

Tři neděle byl klid a pak najednou dorazily čelným představitelům státu podezřelé zásilky. Ministrovi 

vnitra, to byl v té době Milan Chovanec, policejnímu prezidentovi, tomu dokonce dvakrát, protože ta 

první zásilka se našla až dodatečně v poště, odvolanému policejnímu prezidentovi a Livii Klausové, 

naší velvyslankyni na Slovensku. Velké obálky vystlané kousky polystyrenu a uvnitř taková ampule 

s chemikálií. Když jsme obsah nechali prozkoumat, zjistili jsme, že ty krystalky obsahují tři různé jedy 

na bázi kyanidu. Zabalené to bylo profesionálně, jak od nějakého chemika, ale kdyby se ty ampule 

otevřely a dostal se tam vzduch, tak by vznikla pára, která by byla pro adresáta skutečně 



nebezpečná. Bylo toho tam dost, aby ho to zabilo. Nicméně způsob balení napovídal tomu, že 

odesílatel nechtěl přímo někomu ublížit. Bylo to balené tak, aby to vyvolalo strach.  

Byly tam i vzkazy, co vyděrač požaduje?  

S těmi jedy zároveň docházely maily přes anonymizační síť k nám na prezidium i na vládu a všechny 

obsahovaly výhrůžku: Budu trávit, ohrožovat obyvatelstvo! To byla reálná hrozba, protože těch jedů 

uvnitř bylo po dvaceti gramech, a jak se později ukázalo, pachatel objednával i víc, třeba dvě stě 

gramů, a vyptával se dodavatelů, jestli se to dá míchat do čokolád. Takže evidentně zamýšlel, že by 

pohodil zboží v samoobsluhách, a hrozilo tedy, že bude opravdu zabíjet. Skutečně jel velmi natvrdo. 

No a požadoval zase sedm a půl tisíce bitcoinů. Tím jsme ho zase spojili s tou ebolou. Ony i ty maily 

vlastně byly stejný.  

Řešili jste už tehdy víc podobných případů?  

Do té doby jsme neměli s tímto druhem trestné činnosti zrovna moc zkušeností. Komunikace 

neprobíhala přímo mezi lidmi, ale její největší část se přesunula na internet. Z toho důvodu jsem 

sestavil tým lidí, pro které je internet a všechny moderní technologie koníčkem i v osobním životě. 

Oni se začali touto kauzou zabývat a bylo vidět, jak je tahle problematika zaujala. Ukázalo nám to, že 

na tyto technologie je nutné sehnat lidi, kteří k tomu mají vztah, protože se nedá všechno naučit. 

Bohužel policie v tomto vždycky zaostávala, na podobné odborníky neměla dost financí. Museli jsme 

hledat ve vlastních řadách. 

Postupně jsme zjistili, že dopisy byly posílané ze dvou míst – ze Švédska a ze Slovinska. Ve spolupráci 

se zahraničními kolegy jsme i upřesnili odkud. Ve Švédsku, tam jsme měli problém, protože pachatel 

to odesílal z obchodního centra, z takové malé pošty jak někde na vesnici, prostě to tam hodil, 

zaplatil a šel – a Švédové se v tomhle ukázali trochu nedůvtipní. Zato Slovinci – respektive Italové, 

když se pátrání rozšířilo – se projevili jako profíci. Zablokovali si poštu, a když si tam přišel mladík do 

P. O. boxu vyzvednout a poslat zásilku, Slovinci ho okamžitě zadrželi.  

Naši hoši tam hned jeli, zjistili, že jde o Itala, který na kole přejíždí hranice, takže se tam stáhla 

italská protiteroristická jednotka, udělali mu prohlídku a našli munici, zbraně, falešné doklady, 

falešné peníze, ten člověk jel úplně ve všem. A zároveň to byl student farmacie, který se zajímal o 

jedy.  

Věděl, že ohrožuje vrcholné představitele českého státu?  

On ani nevěděl, že někoho ohrožuje. Ani ho nezajímalo, komu to posílá. Prostě myslel, že to posílá 

jinému studentovi, a zajímaly ho jen prachy. Když ho zadrželi, zrovna šel poslat další tři zásilky 

různým českým podnikatelům. Tihle všichni podnikatelé se zaměřujou na stravování, dodávají třeba 

jídlo do letadel, takže se to zřejmě snažil vygradovat co nejvíc, aby zaplatili. My jsme ty zásilky 

prohodili a poslali jsme čisté obálky, bez jedů, abychom zjistili, jestli cestu těch zásilek pozoruje, nebo 

ne.  

Toho Itala jsme vyslechli, on nám ochotně vypovídal, mezitím jsme už monitorovali ty anonymizační 

sítě, respektive ten internetový obchod, kde se prodávají ty jedy, takže jsme už znali i nick toho 

pachatele. Byl to Sensation a seděl v Čechách. To byl zadavatel. A v podstatě to fungovalo tak, že on 



objednal třeba pro vědecké účely tenhle jed a napsal tam adresu ministra. Ale nenapsal, že jde o 

ministra. Jen jméno a adresu. No a ten Ital pochopitelně nevěděl, že jde o ministra.  

Tohle všechno jsme ale ještě nevěděli. Souběžně s pátráním jsme rozjeli velkou akci na internetu, 

abychom vytipovali všechny lidi, kteří bojují proti státu. A opravdu se nám podařilo pachatele 

vytipovat, což je unikát. Na internetu vystupoval pod krycím jménem Miroslav H. Tenhle Miroslav 

Hanzl pomohl v šíření anonymizační sítě Tor a v podstatě v Čechách provozoval pět procent 

světového Toru, což je ohromný číslo. A mimo jiné ho sponzorovali Piráti. Dali mu dvacet tisíc na ty 

jeho torovský sítě.  

My jsme měli v podstatě dvě fáze šetření. První bylo propojení tohohle Miroslava H., který 

vystupoval na internetu proti státu, s nickem Sensation. Tenkrát nám sem poslali i tři agenty 

Američani, které jsme docela ohromili, protože jsme nalezli způsob, jak to ztotožnit. Sice ne pro 

soud, ale pro směr dalšího pátrání to postačovalo. Zjistili jsme, že Miroslav Hanzl neexistuje, ale 

toho, kdo se pod tím jménem skrýval, jsme lokalizovali v jednom rodinném domku ve Vysočanech. 

Nicméně běžela i druhá fáze – ztotožňování té torovské sítě. Věděli jsme potom, že má vztah 

k Novému Jičínu a k Opavsku, rozjeli jsme takzvaný předstíraný převod a zjistili jsme, že tenhle 

člověk obsadil šedesát tisíc e-mailových schránek a lidem dělal phishingové podvody. A pod nickem 

Sensation komunikoval s tím Italem a s tím Švédem, jenže ten Ital se mu odmlčel, protože jsme ho 

sbalili. Se Švédem ale komunikoval dál a my jsme zjistili, že už to začíná být nebezpečné, protože si 

objednává ricin. Ten je daleko účinnější.  

Udělali jsme velké jednání v Haagu, my i státní zástupci, moc jsme se nedohodli, ale Švédové nám 

poslali kamerové záběry z té pošty. A jak jsme je sledovali, vypozorovali jsme něco, co Švédům 

naprosto uniklo. Ten chlap platil nejdřív na té poště kartou, ale tu mu odmítli vzít, takže odešel a za 

chvíli se vrátil a zaplatil hotově. Bylo jasné, že tam někde poblíž musí být bankomat! Takže jsme 

honem psali do Švédska a oni ztotožnili jistého Gurkana, Turka žijícího v Německu a studujícího ve 

Švédsku. Toho zavřeli, protože obchodoval s ricinem, takže se také našemu Hanzlovi odmlčel.  

Nakonec se ukázalo, že Hanzl se jmenuje pravým jménem Křístek. Na výhrůžky jedem jsme ho ale 

nakonec stejně nedostali, šel sedět za phishing a za drogy. Zjistili jsme totiž, že jeho kontakty na 

sever Moravy jsou právě drogové, a při předstíraném převodu jsme mu doručili zásilku drog.  

Chlapec si něco odseděl, ale příliš se nepoučil. Sotva ho propustili, chtěl se dostat ke svým věcem a 

nabídl jednomu policajtovi vůbec největší obnos v dějinách policejních úplatků – 360 milionů. Ty měl 

uložené v bitcoinech na harddisku svého počítače. Právě do něj se potřeboval dostat.  

Policista byl ale poctivý. Nechal se uplatit jen naoko a my rozjeli velkou akci, při které nám tenhle 

Křístek nakonec rozkódoval i svůj harddisk, do kterého jsme se předtím marně dobývali. Takže jsme 

měli další důkazy. Jen k ebole a k těm jeho výhrůžkám jsme se nikdy nedostali, protože část disku 

neodkódoval. I tak to ale stačilo na dalších pěkných pár roků vězení. A nás těšila pochvala, které jsme 

se dočkali jak od Švédů, tak od Američanů.  

Tušili jste už tehdy, jak moc se zločin přenese do kyberprostoru? Že se stanou vyděračské útoky na 

nemocnice, na doly, na univerzity a na další instituce vlastně běžné?  

Již po těchto kauzách bylo jasné, že se musíme věnovat téhle problematice mnohem víc, protože 

vývoj v organizovaném zločinu směřoval právě k internetu. Po dohodě s vedením Policejního prezidia 

jsem zřídil nový odbor pod vedením velmi šikovného kolegy Jirky Ráže a ten měl pod sebou tři 



oddělení. Mimo technického i oddělení analytické, protože hlavně analýza může propojit data 

z různých kauz. A poslední oddělení bylo zaměřeno na takzvaný výkon v jednotlivých kauzách. 

Nepotřebujete jen lidi, kteří se vyznají v datových technologiích, ale i klasické detektivy. I když zločin 

probíhá na internetu, na konci se vždycky někdo fyzicky musí zjevit. Přijít si pro peníze, pro drogy a 

podobně. A téhle slabiny jsme se pokoušeli využít.  

Vedení Policejního prezidia se ten projekt líbil, a proto nám dalo do kompetence i odbor Cybercrime, 

který byl na prezidiu. Ten se zabýval zejména metodickou a mezinárodní činností na tomto úseku. 

Chtěli jsme, aby se metodika dostala co nejblíž výkonu. Takhle jsem k sobě dostal i dalšího náměstka 

Milana Komárka.  

Zajímavé je, že v poslední době sleduji znovu otevřenou debatu, že by Cybercrime měl být 

samostatný útvar. Vůbec to nechápu po našich zkušenostech z konkrétních případů. Je vidět, že 

pokračuje tradice Policejního prezidia, dělat kroky bez důkladné analýzy a hlavně bez poučení 

z minulosti. 

  



KAPITOLA DVANÁCTÁ  

+ Čtyři muži na odstřel 

+ „Radši sedět na zadku!“ 

+ Policejní dvojvládí 

 

K dalším kauzám se ještě dostaneme. Teď se vraťme na chvilku v čase. Jak vaši práci ovlivňovaly 

personální výměny jak na ministerstvu, tak ve vedoucích funkcích na Policejním prezidiu? 

Když nastoupil jako policejní prezident Petr Lessy, hned od počátku se začalo znovu diskutovat o 

spojení útvarů. My už jsme zase věděli, že se především chtěli zbavit systému práce na ÚOOZ, který 

maximálně ochraňoval informace. I před nadřízenými.  

Lessy po mně chtěl, abychom se otevřeli krajům, já oponoval, že skutečně velké kauzy se nedají dělat 

ve velkých celcích, ale v malých týmech, aby nedošlo k úniku informací. Ono u krajských ředitelů 

člověk nikdy neví, o tom jsem se už zmiňoval. Jsou jedna ruka s hejtmany, protože řeší bezpečnostní 

situaci v kraji.  

Pamatuju si, jak při zřízení nových krajů jsem jel na návštěvu k novému krajskému řediteli na 

Vysočinu. Když jsem přišel na jeho sekretariát, na nábytku byly cedulky, že byl pořízen jako dar 

z kraje Vysočina. A nebyl to jen nábytek. Kraje pořizovaly krajským policejním ředitelstvím i techniku, 

například pro znalecké zkoumání, a další vybavení, které jim nebylo vedení policie schopno zajistit. 

Proto jsem si říkal, že krajská ředitelství budou těžko vyšetřovat někoho na hejtmanství a zejména 

hejtmana, když jim dávají takové dary.  

Někteří krajští policejní ředitelé byli ale v kontaktu s hejtmany až nad rámec pracovních povinností. I 

když nemuseli. Jedním z příkladů byl Tomáš Tuhý, pozdější policejní prezident, když byl ještě 

ředitelem v Ostravě, a jeho napojení na tehdejšího hejtmana Palase. Bylo lepší, když krajští ředitelé 

nevěděli, co za kauzy se na těchto útvarech v jejich krajích dělá. I když musím říct, že jejich snaha 

dostat se k informacím byla mnohdy velká. Viz kauza Vidkun, o které budu hovořit později.  

Takže už tehdy jsme se s Petrem Lessym párkrát utkali. Pak došlo k dalšímu zvratu, kdy jsem se ráno 

probudil a zjistil jsem na internetu, že Honza Kubice bude ministr vnitra. „To je v háji,“ říkal jsem si, 

protože vztah jsme spolu v té době neměli ideální. A hned druhý den vyšel v Lidovkách článek „Čtyři 

muži na odstřel“ a byly tam čtyři fotky: Lessy, Komorous, já a ještě někdo. Takže to už jsem to viděl 

jako tutovku, že půjdu.  

Ale oni začali mezi sebou bojovat s Lessym, nekomunikovali spolu, policie peníze nedostávala – a díky 

tomu se na mě tak trochu zapomnělo. A s Kubicem pak nebyl žádný problém. Šli jsme do hospody a 

všechno jsme si vyříkali. Dokonce vzal i to, jak jsem s tou mladickou nerozvážností vlítl do všeho, 

když on odešel z ÚOOZ.  



Jeho nástupem se na ministerstvu vnitra otevřely dveře různým našeptávačům a bývalým 

pracovníkům z ÚOOZ, z nichž někteří získali pracovní poměr a funkce na ministerstvu v různých 

pozicích. Někteří z těchto lidí měli velmi blízko k investigativním novinářům, zejména k panu 

Kroupovi a dalším protagonistům pořadu Na vlastní oči. A většina nás „milovala“ stejně jako zmínění 

novináři. 

Proto na nás vytáhl novinář Kroupa, že zneužíváme služební auta. Že jsme soukromě jezdili 

služebními auty v době, kdy jsme měli dovolenou.  

Já si na začátku této kauzy říkal, že to bude zase blbost. Věděl jsem, že lidi se ničeho nedopustili. 

Vzniklo to proto, že jsem v lidech probudil zájem o práci a měli jsme problém čerpat dovolenou, tak 

jak bylo nařízeno z Policejního prezidia. Takže lidi chodili do práce o dovolené a dělali na kauzách, 

místo aby byli doma. 

Když to vypuklo, říkal jsem si, že ještě dostaneme medaili za to, že lidi chodí o dovolené do práce. Co 

by za to dal kdokoli v soukromém sektoru! 

GIBS to ale vyšetřoval… 

Poslali na nás GIBS a kontrolní orgány z Policejního prezidia a dlouze nás zase šetřili. Zjistili, že 

opravdu lidé byli v práci, protože všude je kontrolovaly elektronické vstupy, takže prověrka mohla 

být jednoduchá. Ale trvala zase několik měsíců.  

Bohužel tehdy už hrálo významnou roli to, že na ministerstvu vnitra byli lidé, kteří pracovali dříve na 

ÚOOZ a se kterými jsme se nerozloučili zrovna v dobrém. Ti se nás snažili maximálně poškodit.  

Kauza nakonec skončila tím, že jsme se ničeho nedopustili. Ale doneslo se ke mně, jak lidi na útvaru 

byli znechuceni tím, jak se nás snaží kriminalizovat a dělat z nás zloděje. Na útvaru převládala nálada, 

že se na to vykašlou, budou raději vyplňovat papíry, sedět na zadku v kanceláři a ve čtyři chodit 

domů. Já jsem se jim snažil vysvětlit, že právě tohle ti lidé, kterým jsme trnem v oku, chtějí: dostat 

nás do takové nálady, aby útvar vnitřně nefungoval. Docela dlouho mi trvalo, než jsem je přesvědčil, 

ať se na novináře vykašlou. Že tahle práce se nedá dělat jen „od–do“. 

Horší bylo, že informace z některých kauz šly z útvaru k bývalým příslušníkům ÚOOZ. Ti měli velmi 

dobré vztahy s určitou skupinou novinářů a z toho vznikal i tlak na nás. Vytvořili takzvaně velké 

mediální kauzy, ať to byly odměny, auta, spolupráce s Albánci, ze kterých nakonec nebylo vůbec nic, 

jen neustálé vyšetřování kolem nás a zpomalování naší práce. Na druhou stranu nám to pomohlo, 

protože se celý útvar uzavřel do sebe a spoléhali jsme jeden na druhého. Po příchodu na útvar jsem 

zakázal komunikaci s novináři. Na to byl tiskový mluvčí Pavel Hanták. Bylo to nutné, protože určití 

novináři si psali knížky ze spisů ÚOOZ. Takhle to nemohlo fungovat dál. Bohužel tím jsem si vytvořil z 

těchto novinářů svůj „fanklub“ a ten se nám věnoval celou dobu, co jsem byl ve funkci. Mně to až tak 

moc nevadilo, myslel jsem si o nich svoje. Ale práci a klidu to určitě nepřidalo. 

Lessyho ale tenkrát postavili mimo službu, že? A protože se bránil u soudu, došlo později k té 

naprosto unikátní situaci, že jsme měli dva policejní prezidenty najednou… 

Konflikty mezi ministrem Kubicem a tehdejším policejním prezidentem Lessym došly tak daleko, že 

Lessymu bylo sděleno obvinění a byl postaven mimo službu. My už jsme v té době zpracovávali kauzu 

Nagyová a bylo hrozně vtipné – teda až teď, s odstupem času, ale tehdy moc ne –, že jsme 



zaznamenali na odposleších, že se má další den doručit sdělení obvinění nějakému vysoce 

postavenému policistovi. Samozřejmě zavládla panika, protože lidi si mysleli, že půjde o mě. Musím 

říct, že jsem do rána čekal docela se sevřeným zadkem, jestli to opravdu budu já. Nakonec šlo o 

Lessyho. 

Po dobu, co byl policejním prezidentem Petr Lessy, byl jeho náměstkem pro Službu kriminální policie 

a vyšetřování Martin Červíček. Já si pamatuji dodnes, jak jsem tehdy přišel na sekretariát policejního 

prezidenta a právě se tam poprvé všichni potkali – nový policejní prezident Lessy, náměstek pro 

pořádkovou policii Vláďa Husák a náměstek pro SKPV Martin Červíček. Samozřejmě jakmile znáte 

souvislosti, hned vidíte, že došlo k jasnému rozdělení moci u policie jako obvykle. Prezidenta dostaly 

„veverky“ (Věci veřejné), náměstka pro pořádkovou policii ČSSD a náměstka pro SKPV obdržela ODS. 

Bylo docela vtipné, jak se na náš úsek dostal Martin Červíček, který se SKPV nikdy předtím 

nevěnoval. Přišel z Náchoda, přeskotačil přes ředitele Prahy a dopravní policii – a najednou z něj byl 

náměstek policejního prezidenta pro SKPV. Od té doby se tomuto postupu říkalo „žabákování“. 

Veřejným tajemstvím ale byl jeho vztah s vlivnou političkou ODS Janou Černochovou, takže všichni 

spiklenecky pomrkávali, ať už byla pravda, že to hrálo roli, nebo ne.  

V té době jsem si říkal, jak nám asi bude fungovat vzájemná spolupráce. Musím ale zpětně říct, že 

byl opravdový profesionál. Za jeho vedení byla zřízena komise, v rámci které se mělo rozhodnout o 

tom, zda se budou útvary slučovat, nebo ne. Dostali tam slovo všichni, kteří k tomu měli co říct, a 

vedly se dlouhé debaty, co bude dobře a co ne, hlavně s ohledem na bezchybné fungování útvarů. 

Závěr byl takový, že nějaká reorganizace by měla proběhnout, ale není k ní vhodná doba, aby se 

předešlo destabilizaci jednotlivých útvarů. Všichni se báli toho, k čemu pak později skutečně došlo: 

že najednou odejdou do výslužby stovky policistů naráz. Já jsem byl rád, že budeme mít zase čas 

dodělat alespoň rozdělané věci. V té době jsme měli rozpracovanou kauzu Nagyová, a pokud by došlo 

k reorganizaci, nikdo by ji už nedodělal.  

Když se teď ohlédnu zpět, vzpomínám, jak jsem s Červíčkem seděl u jeho stolu a bavili jsme se o 

nastavení útvaru ÚOOZ. Vysvětloval jsem mu, jaké jsou přesahy zločinu do ekonomiky, a on se tvářil, 

že to chápe. A že bychom to měli řešit. Věděl o tom, že jdeme do ekonomických kauz, ale nevěděl 

konkrétně do jakých. Moje důvěra vůči němu nebyla taková, abych mu prozradil konkrétní kauzy. 

Pamatuju si, jak jsme později sdělili obvinění osobám na pražském magistrátu a já jsem mu to volal až 

ráno, protože se jednalo o lidi z ODS, ke kterým on měl velmi blízko. Nehnul ani brvou a informaci 

přijal jako profesionál. To když si vzpomenu na chování pozdějšího náměstka Laubeho po zadržení 

olomouckého hejtmana Rozbořila v kauze Vidkun, je mi z něho nevolno od žaludku ještě teď.  

Dodnes mě kritizují v souvislosti s kauzou Nagyová, s tiskovou konferencí a s tím, že jsem dělal kauzy, 

které nám nepříslušely. Mohu se tomu jen smát. To, že musíme všechno zveřejňovat a že budeme 

mít na útvarech tiskové mluvčí, vzniklo za Ivana Langera, když byl ministrem vnitra. A když se 

podíváte na skladbu tiskovek až po kauzu Nagyová, tak to bylo pořád stejně nastavené. A s tím, že 

útvar bude zpracovávat ekonomické kauzy, tenkrát Martin Červíček souhlasil, protože sám věděl, 

v jakém stavu je ÚOKFK.  

Na Martinovi Červíčkovi bylo jasně vidět, že post náměstka policejního prezidenta pro SKPV je jen 

přechodný a bude směřovat dál na post policejního prezidenta. To se také poté, co dostal Lessy 

„sdělovačku“, stalo a Červíček se posunul na jeho místo. Na místo mého přímého nadřízeného, 



náměstka pro SKPV, byl ustanoven Vašek Kučera. Znali jsme se spolu, protože pracoval jako krajský 

ředitel středočeské policie a kanceláře jsme měli vedle sebe na Zbraslavi.  

Kučera do té funkce vběhl tak, jak jsem ho znal. S plným nasazením a po jeho dvou týdnech ve funkci 

jsem si říkal, že to bude teda mazec. Chtěl po nás pořád nějaké tabulky s výsledností a srovnával 

čísla mezi útvary, i když jsem mu říkal, že to úplně nejde. Bylo na něm na začátku vidět, že přišel 

z krajského ředitelství a neměl zkušenosti s celorepublikovými útvary. 

Hodnocení republikových útvarů ze strany krajských ředitelství bylo stále stejné. Pořád někdo 

srovnával, kdo pracuje víc, kdo má víc odpovědnosti, kdo má víc peněz a kdo si je zaslouží. Místo aby 

se útvary snažily nekonkurovat si a kooperovat, dovádělo se to do zbytečných, až osobních 

vzájemných útoků.  

Samozřejmě to nebylo u všech stejné. Pamatuji si na neustálé okopávání kotníků, a to zejména od 

bývalého policejního prezidenta z devadesátých let a následně krajského ředitele v Karlových Varech 

Oldřicha Tomáška. Ten měl s republikovými útvary pořád problém, s jejich výsledností, pořád chtěl 

něco reorganizovat. Jeho lidi s námi velmi těžko spolupracovali, a když, tak tajně, aby to on nevěděl. 

Já jsem si to s ním jel jednou vyříkat a dopadlo to tak, že určitě spolupráce nebude, protože ji 

nechtěl a měl pořád svoje hodnocení. Nejlepší bylo, když mluvil o tom, jak je to pořád všechno 

špatně nastaveno, a já si říkal: „Kurňa, vždyť jsi to byl ty v devadesátých letech, který útvary zřizoval 

a nechal je takto rozdělit! A teď chceš pořád do všeho mluvit?“  

Tady jsem jen odbočil, jaké byly kolikrát vztahy mezi jednotlivými útvary, ale vrátím se k Vaškovi 

Kučerovi. Asi po dvou měsících, co byl ve funkci, jsem ho pozval na naši poradu vedoucích odborů a 

musím říct, že nás všechny překvapil. Prohlásil, že konečně pochopil, jak jsou tyto útvary specifické, 

a začal s námi spolupracovat hodně otevřeně. Nejvíc nás potom podržel v těch nejožehavějších 

kauzách.  

  



KAPITOLA TŘINÁCTÁ 

+ Rats neboli Krysy 

+ Hlídání nepříjemných spisů 

+ Kytice místo obsílky 

+ Nesledovatelný Rittig 

+ Falešný seminář 

+ „Vyraž ty dveře!“ 

 

 

 

Dostáváme se ke kauze, kterou vám dodnes vyčítají nejvíc: tzv. Nagyagate, nebo když to 

zjednodušíme, k příběhu bývalé kantýnské, která to díky svému intimnímu vztahu s premiérem 

Nečasem dotáhla až tak daleko, že de facto řídila nejen Úřad vlády, ale celý stát. Jenže vám 

vyčítají, že jste vlastně položil tehdejší vládu a otevřel dveře Andreji Babišovi. Spiklenecké teorie 

tvrdí, že po domluvě s ním… 

Kauza Nagyagate na začátku o nějaké Nagyové vůbec nebyla. Všechno to začalo někdy v roce 2010 u 

kauzy s krycím názvem Rats neboli Krysy. Tehdy nás pověřilo Vrchní státní zastupitelství v Ostravě 

vyšetřováním úniku informací, které se týkaly utajovaného svědka v kauze obrněných transportérů 

Pandur. Toho utajovaného svědka vyslýchali vyšetřovatelé v Rakousku a poté, co byl spis odeslán do 

České republiky, informace z jeho výslechu unikly do médií. Jako první s tím vyšel novinář v Právu, ale 

vzápětí vydal článek Janek Kroupa, který měl detailní informace přímo z Rakouska. U nás na útvaru to 

prověřoval odbor V 4, oddělení zločineckých struktur, a zaměřil se na podezřelé osoby, což byli 

mimo jiné i dva státní zástupci z Vrchního státního zastupitelství v Praze, konkrétně Rampula a 

Grygárek. Ta informace totiž unikla až ve chvíli, kdy spis dorazil do České republiky a ocitl se v rukou 

státních zástupců.  

V průběhu našeho prověřování to ukazovalo čím dál víc na Libora Grygárka. Provedli jsme spoustu 

úkonů a mimo jiné jsme začali vytěžovat zainteresované osoby. V rámci těchto vytěžení došlo i na 

asistentky pana Grygárka, které nám prozradily, že si náš zájmový spis vyžádal, ačkoli k tomu nebyl 

kompetentní a neměl k tomu ani žádný důvod. Nebyl to prý ale ojedinělý případ a obvykle si ze spisů, 

které si takhle vyžádal, sám dělal kopie, přestože k tomu měl právě své osobní asistentky. S tímhle 

spisem to bylo stejné. V rámci odposlechů a datového provozu směrem zpátky – to znamená kdo, 

kdy, kde se s kým bavil a posílal SMS půl roku dozadu –, ale i z dalších provedených úkonů jsme 



najednou začali zjišťovat, že pan Grygárek plní v podstatě roli hlídacího psa pro spoustu vlivných 

osob v této zemi, mezi něž patřila celá řada lobbistů, politiků z ODS a manažerů. Zjednodušeně 

řečeno si pan Grygárek ty spisy vyžádal, udělal podrobnou analýzu a podal zprávu těm, kterých se to 

týkalo. O tom, že se z jeho strany určitě nejednalo pouze o zájmovou činnost, svědčil mimo jiné i 

fakt, že disponuje drahým bytem v pražské galerii Myšák, což ho následně opět spojilo s některými 

lobbisty. 

Vytáhli jsme mailovou komunikaci a zjistili jsme, že věci, které šly přes Městské nebo Vrchní státní 

zastupitelství na zmíněné lidi, byly všechny předčasně ukončené. Ukončilo je státní zastupitelství, 

policejní orgán nebo skončily do ztracena u soudu, protože informace ze spisů někdo vynesl ven, 

obhajoba se stačila připravit a skončilo to zproštěním nebo odložením.  

V komunikaci mezi Grygárkem a městskou státní zástupkyní Herzogovou se našel i mail ve znění: „Byli 

tady zase ty blbci z ÚOOZ a zase chtěj ňáký ty byty. Zase se zajímali o člověka, o kterém jsi mi říkal, 

takže jsem je vyhodila.“ Ukazovalo se tedy, že má zase na sebe napojené další státní zástupce, kteří 

s ním na té krycí činnosti spolupracují.  

Všechno jsme poskládali od roku 2010 do 2011 a s tím jsme vyjeli na Vrchní státní zastupitelství do 

Olomouce, že chceme zahájit úkony v kauze, která vycházela z Grygárka, ale týkala se dalších lidí, 

jako byl Moroz (od roku 2010 do dubna 2011 náměstek ministra vnitra), Ivo Rittig a podobně. Tuto 

kauzu jsme zahájili 6. ledna 2012 a dali jsme jí krycí název BOBO. V tu dobu jsme sice již znali Janu 

Nagyovou, ale o ní kauza, kterou jsme se chystali rozpracovat, vůbec nebyla, alespoň zpočátku ne. O 

Nagyové jsme sice věděli, ale o jejím působení, posléze zásadním, jsme se začali s Vrchním státním 

zastupitelstvím bavit až po několika měsících, kdy jsme zjišťovali, kdo se s kým stýká, kdo o čem 

rozhoduje, kdo komu platí atd. Najednou jsme zjišťovali podezřelé schůzky v Hrzánském paláci, 

v Kramářově vile a nevěděli jsme, o co jde. A teprve následným vývojem mnoha událostí, někdy 

v září 2012, státní zastupitelství usoudilo, že je čas zahrnout do této kauzy i osobu Nagyové.  

Ti, kteří zpracovávali kauzu Rats, už Nagyovou dobře znali. Z Grygárkova telefonu a z jeho mailů 

zjistili, že to byla nejspíš ona, kdo dostal od Grygárka informace o výslechu utajovaného svědka 

v kauze nákupu obrněných vozidel Pandur. Ty pak následně použili spolu s Nečasem proti 

Topolánkovi. Abychom si zjištěné informace potvrdili, byla dokonce dvakrát předvolána k podání 

vysvětlení. Poprvé v říjnu formálně, kdy však proběhlo podání vysvětlení na Úřadu vlády. S ním velmi 

neochotně souhlasila, avšak odmítla předložit zápisy, diář, kalendář a další pro nás důležité věci, a 

proto byla vzápětí předvolána podruhé. Tentokrát již nekompromisně do policejních prostor na 

Perštýně. Ale hned po prvním předvolání premiér Nečas osobně zavolal vedení GIBS, co si vůbec 

dovoluje policie předvolávat někoho z jeho kanceláře, a už ji bránil natvrdo. Pamatuji si, že se to 

pokusili zvrátit u policisty, který Nagyovou předvolával, ale naštěstí to byl policista, který tyto věci 

vůbec neřešil, a i kdyby mu volal pánbů, tak by mu suše řekl, že předvolání platí a ten úkon 

proběhne.  

V té době jsme ji ani neodposlouchávali, ale odposlouchávali jsme státní zástupce a další osoby a bylo 

jasné, že úniky jdou od Grygárka. Ale ještě jsme nevěděli, že ten únik šel přes ni a že to použili 

s Nečasem proti Topolánkovi.  

Jak?  

Oni potřebovali Topolánka shodit a vytvořit příběh Dalíka ohledně úplatku.  



No počkejte, to znamená, že Dalík byl podle vašeho přesvědčení nevinný?  

To ne. Ale oni to potřebovali roztočit mediálně. Takže tu uniklou informaci o výslechu utajeného 

svědka podstrčili novinářům. Ale nikoli Kroupovi – ten ji měl, jak se později ukázalo, přímo 

z Rakouska –, nýbrž novinářům z Práva, kteří to také zveřejnili. 

Je důležité zmínit v kontextu a s odstupem času, že přes Grygárka šly některé informace i k Ivanu 

Langerovi. Takže v jiném světle se pak jevilo i to, že Ivan Langer nás v počátcích vůbec nepotřeboval, 

což jsme oceňovali. Jenže on nepotřeboval policisty, když měl za kamaráda státního zástupce. 

Grygárek často při setkáních s námi zdůrazňoval svůj velmi blízký osobní vztah k Langerovi. A 

pamatuju si také, že Grygárek se choval velmi přátelsky, jezdil na útvar, souhlasil se mnou, že okna 

na Zbraslavi by opravdu potřebovala už vyměnit a že řekne Ivanovi, aby to pohonil. A já si říkal: 

Sakra, ten člověk to s námi myslí dobře! Protože by mě nikdy nenapadlo, že náměstek Vrchního 

státního zastupitelství bude mít tyhle spády, které začaly vylézat až po roce 2010.  

Vtipné je, že když jsme potom udělali prohlídku Grygárkovy kanceláře, našly se u něj v trezoru dvě 

složky. Na jedné bylo napsáno BRADÁČOVÁ a na druhé ŠLACHTA. A byly tam všechny moje přešlapy, 

co se nastřádaly za celá léta, co kdo mu na mě řekl. A podle lidí, co tu prohlídku dělali, byl docela na 

nervy z toho, že to našli. A že mi to určitě řeknou.  

Vraťme se ale k Nagyové. Když jsme jí doručovali obsílku, jeli jsme normálně do Hrzánského paláce, 

tedy do zaměstnání. Pro nás občan jako občan. A hned nám volal z GIBS náměstek, co si to 

dovolujeme, že za paní Nagyovou se nejezdí s obsílkou, ale s kyticí. Takže já jsem mu řekl, že s kyticí 

v žádném případě nikam nepůjdu, a potkali jsme se v Hrzánském paláci – on s kyticí, já s obsílkou. A 

šel jsem jí vysvětlit, že je pro mě klasický občan a co se stane, když nebude reagovat na obsílku. A 

hned navečer mi přišla SMS od Ivana Langera, jestli se můžeme sejít. To už ministr vnitra nebyl, ale 

pořád měl velký vliv. Sešli jsme se na Zbraslavi, kolem půlnoci, já tušil, že by se mohlo dít něco 

nepříjemného, tak jsem si vzal s sebou dva kolegy. Langer si mě pozval do auta a řekl mi, abych si jen 

uvědomil s tím obesíláním paní Nagyové, kdo mě dostal do funkce, abychom věděli, že se máme 

Nagyové vyhýbat, že to není dobře, abychom ji nějak zmiňovali a vůbec se kolem ní točili.  

Já jsem dělal: Samozřejmě, jasně – ale už jsem tušil, že se pohybujeme na velmi tenkém ledě. To už 

jsem viděl, že Nagyová ovládá všechno a je nedotknutelná osoba.  

Mezitím byli Grygárek i jeho nadřízený Rampula postavení na základě našeho vyšetřování mimo 

službu, prozatímním šéfem Vrchního státního zastupitelství pověřili Mečla a ten mi volal mezi 

vánočními svátky a Silvestrem v roce 2011. A od něj jsem se dozvěděl, že mezi listinami z Grygárkova 

trezoru našel i starou žádost o právní pomoc ze Švýcarska, která se týkala Janouškových miliard. Že 

na Janouškův účet u nich přistálo dvě a půl miliardy, aniž by bylo jasné za co. Oni ty peníze 

zablokovali, začali to vyšetřovat jako praní špinavých peněz a chtěli vědět, zda je Janoušek tady u 

nás čistý. A přestože tady proti němu byla vedena celá řada šetření a prověřování, dokonce snad i 

přes dvacet, Grygárek jim odpověděl, že je čistý jak lilie, aniž by spis dal do běžné agendy. Prostě si 

ho schoval v trezoru. 

V tom ale figuroval i Martinec z vedení ÚOKFK, který tu zprávu pro Grygárkovu odpověď vypracoval. 

Ale Novák jako ředitel útvaru uvedl, že o ničem neví, takže bylo jasné, že tam je jakási dvojkolejnost, 

kdy lidé z vedení útvaru, který má finanční kriminalitu v gesci, navzájem nevědí, co se odesílá v tak 



důležitých věcech. Proto jsme jeli hned do Olomouce na Vrchní státní zastupitelství. Bylo jasné, že to 

musíme dělat mimo Prahu, protože v Praze to hodně smrdí.  

Čili když mě potom začali obviňovat, že nás zaúkoloval Babiš, abychom mu položili vládu ODS a 

dostali ho k moci, byl to absolutní nesmysl. Tady to začalo. Kauzou Rats. A Nagyová se zrodila až 

mnohem, mnohem později!  

Podezřelých, kteří byli napojení na Grygárka, byla spousta. Naši detektivové, kteří se stali součástí 

nově vzniklého týmu, přicházeli vyloženě z odborů, které se zabývaly obecnou kriminalitou, a s tímto 

typem trestné činnosti měli pramálo zkušeností. Učili se v podstatě nový druh operativní práce 

odzdola, nesměli používat žádné policejní databáze a systémy, získávali informace z veřejných 

zdrojů. Teprve se seznamovali s tím, kdo je kdo, a učili se vztahové vazby politiků, byznysmenů, 

lobbistů a podobně. A právě tito politici, ale především lobbisti je až mnohem později dovedli 

k osobě Nagyová.  

Kdy se uzavřela kauza Rats?  

Ta šla do ztracena, protože se týkala vyloženě úniku informací kolem Pandurů a nepodařilo se 

prokázat, kdo to vynesl. I Grygárek byl nakonec obviněn až na základě kauzy BOBO.  

Nasadili jste odposlechy i do Hrzánského paláce? 

Tam jsme se samozřejmě nedostali, protože Ochranná služba chrání nejen vládní činitele před 

napadením kriminálníky, ale i zevnitř. Před námi. Takže tam se nám proniknout nepodařilo. Poznal 

jsem za celou svou kariéru tři objekty, které napíchnout nejdou. To byl Rittig a jeho velký komplex na 

Benešovské v Praze 9, kde má i nafukovací halu, pak Pražský hrad a vládní budovy. Když se ale dnes 

zpětně podívám na to, kam všude a jak jsme se byli schopni technikou dostat, tak bych asi 

s nadsázkou mohl říci, že i v těchto prostorách by to byla jen otázka času! 

Přitom abychom dostali povolení soudce k domovní prohlídce ve Strakově akademii, museli jsme 

přesně označit kanceláře, o které nám jde. Takže jsme se museli operativní kombinací dostat 

dovnitř a ta místa přesně identifikovat. Nakonec jsme to měli s čísly místností, zkrátka se vším 

všudy, včetně fotek těch místností. Sami jsme ale byli vykulení z toho, kam se dostáváme. My jsme si 

na začátku mysleli: tak sundáme Grygárka a konec – a najednou jsme se museli rozhodnout, jestli od 

toho dáme ruce pryč, nebo budeme pokračovat.  

Tehdy ale i to státní zastupitelství bylo názoru, že podezření je tak silné, že máme pokračovat. My 

jsme se ptali i lidí z týmu, jestli do toho chtějí jít. A všichni nakonec řekli, že jo, i když věděli, že je to 

jednou může semlít.  

Na druhou stranu to pokazilo vztahy v útvaru. Vlastně jsme vyčlenili z pěti set lidí padesát a ti druzí na 

ně začali koukat skrz prsty: Oni si hrajou na nějakou elitu, mají víc peněz! Přitom peníze v tom 

žádnou roli nehrály! Oni měli hlavně daleko víc práce, od rána do noci. A víc problémů – doma i 

v práci. Nakonec kvůli této kauze většina z nich řady policie opustila. 

Já chápu, že se vám podaří utajit, na čem děláte, směrem ven. Ale že se to nepropálilo ani uvnitř 

útvaru. Ti lidi se znají, tykají si, dělají v jednom objektu, chodí do stejné jídelny… 



Pamatuju si, že přesně na tento problém jsme jednou narazili, když jsme si vyměňovali zkušenosti 

s našimi zahraničními partnery. Ti když zjistili, že v rámci našeho útvaru pracují běžně na citlivých a 

rozsáhlých kauzách větší vyšetřovací týmy, sami se divili, jak je můžeme mít dislokované ve stejných 

prostorách jako zbytek útvaru. Ukazovali nám různé modely řešení takových situací, kdy podle nich 

tím nejefektivnějším je ten tým vzít, posadit ho na druhý konec města, vybavit ho vlastními 

prostředky a připojit ho na samostatnou síť. Tím pádem nejsou nikomu na očích, takže jednak 

nikoho neprovokují a jednak snižujete riziko, že se někdo z nich před někým nepovolaným procekne. 

Znělo to tehdy velmi zajímavě, jenže na takové modely naše policie bohužel nemá dost peněz.  

My jsme si vybrali lidi, u kterých jsme si byli jistí loajalitou. A řada z nich přišla z krajů, z expozitur. Čili 

ty vazby neměli. Samozřejmě že jsme jim postavili samostatnou síť, samostatný server, vyčlenili jim 

nakonec i samostatné prostory. Ale pořád to bylo uvnitř a neustále to dělalo na útvaru zlou krev a 

přinášelo to problémy! 

Jak jste se mohli dostat tak blízko k lidem, kteří byli tak dobře chránění. Úřad vlády a podobně. I 

Rittigova usedlost na Praze 9 se podobala pevnosti… 

Výhodou bylo, že jsme vzali do týmu velmi schopné lidi, operativce, kteří o svých objektech zájmu 

věděli velmi málo a museli se o nich začít od začátku vše učit. Zjistit jejich denní režim, naučit se 

jejich denní zvyky, poznat jejich kontakty, přátelské i rodinné vazby, jejich slabé i silné vlastnosti atd. 

Když s těmito lidmi takto denně žijete od rána do večera, děláte jim prakticky stín, za nějaký čas 

najdete i slabá místa, přes která se lze dostat do zájmových prostorů pro odposlech.  

Takže třeba u Rittiga jsme už po pár dnech věděli, že používá ke schůzkám hotel Ventana, který 

vlastnila jeho dvorní právní kancelář MSB Legal, s Rittigem velmi úzce spojená. Zjišťovali jsme, kdo 

do hotelu chodí, jaký je v něm standardní režim, jakým způsobem probíhají rezervace pokojů, kolik 

má zhruba zaměstnanců, kdo tomu tam šéfuje, a zároveň pro nás bylo důležité zjistit, zda má hotel 

ochranku, jejíž ostražitost jsme si potom i testovali. Zjistili jsme, že Rittig používá pravidelně ke svým 

schůzkám, které byly téměř na denním pořádku, střídavě dva pokoje. Jeden v prvním patře, druhý 

ve druhém. Vždy podle toho, který byl volný nebo který se lépe hodil ke schůzce s ohledem na její 

velikost. Říkali jsme si tehdy: Tam se musíme dostat za každou cenu, protože tady se vše odehrává a 

odtud se vše řídí. 

Zjišťovali jsme, jak to v hotelu funguje, jestli tam je stálá klientela nebo jestli se Rittig schovává 

v davu, a nakonec jsme se rozhodli, že to prostě riskneme. Dostali jsme se tam pod krycí legendou a 

neuvěřitelnou shodou náhod jsme použili krycí jméno, pod kterým se tam jednou za čas ubytovával 

Rittigův kamarád. A když jsme pod tímhle jménem chtěli ty konkrétní pokoje, no tak nám je dali, 

protože si mysleli, že to je ten jeho kamarád.  

Ono to zní velmi jednoduše, ale bylo za tím velmi podrobné plánování a detailní příprava legendy, 

kterou vám musí uvěřit personál hotelu, ve kterém probíhají zásadní jednání velmi známého lobbisty. 

Podle toho samozřejmě personál vytváří mnohem bezpečnější prostředí pro tyto účely a personál je 

sám o sobě daleko ostražitější. Má to prostě v popisu práce. A nasadit do dvou pokojů prostorové 

odposlechy je práce pro dva samostatné týmy techniků, kteří tam těžko mohou nakráčet s kufry 

plnými nářadí a se žebříkem přes rameno. Nebylo to opravdu jednoduché. 



Až zpětně, když na to Rittig přišel, tak samozřejmě nechal ty odposlechy vytrhat. Byli jsme tam tedy 

jen pár dní, ale i těch pár dní bylo neskutečně důležitých. Kdybychom tam zůstali o dva měsíce déle, 

věřím, že to u soudů pak dopadlo úplně jinak.  

Když to zjistili, dostali se samozřejmě i k tomu krycímu jménu, pod kterým jsme se tam ubytovali, 

volali všude možně, kdo ty doklady vystavil, a kdyby se to provalilo, asi by i zjistili, že po nich jdeme 

my. Naštěstí se jim to nepovedlo. Přitom když jsme se tam dostávali, trvalo to týdny. Naši lidi si 

museli odzkoušet, jak je ochranka toho hotelu ostražitá. Stačilo, aby si stoupli v autě před hotel, a do 

čtvrt hodiny tam byla ochranka, že tam nemají co parkovat. Zjišťovali si čísla aut, měli bezpečnostní 

agenturu, která je chránila. A tohle bylo úkolem našich lidí: zjistit, otestovat a vymyslet, jak tam ten 

odposlech dostat. 

Nešlo jen o hotel Ventana. Podobných zájmových a v mnoha případech i téměř nedobytných a 

neprostupných objektů bylo samozřejmě mnohem více. U všech jsme museli zjistit a naplánovat, jak 

se dá do nich dostat, a pak bylo mnohdy dalším velkým úkolem přesvědčit speciální útvary, které 

mají provádění operativní práce a nasazování techniky na starosti, aby tu legendu s námi absolvovaly. 

V mnoha případech stačila běžná rutina, ale někdy jsme naopak museli vymýšlet nové postupy a 

testovat, zda vyjdou, nebo ne. Zase jsme se společně s nimi mnohému naučili a přišli jsme na 

metody této práce jak z akčních seriálů nebo filmů. Přiznávám, že mnohdy to bylo hodně na hraně a 

ty lidi byli pod takovým tlakem, že potom od policie řada z nich i odešla. Vůbec jsem se jim nedivil, 

protože každý máme laťku únosnosti nastavenou trochu jinak. Někdo vydrží stres déle, jiný méně, 

ale dříve či později se na ten svůj strop dostane každý. Na jednom speciálním útvaru byl třeba 

neskutečně šikovný kluk na techniku, kterého jsme bohužel museli v některých věcech opakovaně 

přesvědčovat, aby je udělal, protože byl v podstatě jediný, kdo to v danou chvíli dokázal provést. 

V jednu chvíli už nám ale řekl, že je v takovém stresu, že by se zbláznil, a proto musí od policie odejít. 

Nevím přesně, jak to s ním po odchodu dopadlo, ale myslím, že nakonec na nějakém léčení přece 

jen skončil. 

Také jsme museli pracovat v podstatě nonstop, protože lidi, které jsme rozpracovali, se někdy 

rozhodovali okamžitě. Zavolali si: „Schůzka za deset minut tam a tam…“ Kdybychom tam nebyli, 

přišli bychom třeba o klíčovou informaci. Nebo si třeba večer objednali agenturu, aby jim to ráno 

prověřila, jestli tam nejsou štěnice, a my jsme přes noc rychle museli udělat opatření, aby tam ráno 

nikdo nic nenašel.  

A když takhle pracujete dva roky, pod neustálým tlakem, obětujete soukromý život a nemáte pořád 

dost výsledků, je to neuvěřitelně stresující.  

Jak hluboko jste pronikli do Rittigova soukromí a do jeho kšeftů? 

Rittig byl v podstatě nesledovatelný. Měl v autě vzadu kameru, která natáčela všechny auta, a 

pravidelně vyhodnocoval espézetky, jestli se tam jedno číslo neobjevilo dvakrát nebo ještě víckrát. 

Měl kolem sebe bývalé policajty, kteří dobře věděli, jak pracuje sledka, takže naši lidé tušili, že Rittig 

je z hlediska sledování opravdu těžký cíl.  

Při domovní prohlídce u něj jsme pak viděli, co tam má dalších bezpečnostních prvků. On měl rámy 

dveří jako detektory kovů. Měl ajťáka, který pro něho stavěl vlastní servery, vlastní zabezpečené 

způsoby komunikace, šifrování a maskoval všechny informace, které třeba chodily do Švýcarska 

ohledně jeho peněz a transakcí. Když jsme otevřeli jednu jeho kancelář, tak tam byla technika, 



kterou jsme mu mohli jako policajti jen závidět. Za miliony. Štěnice, rušičky… a to se bavíme o roce 

2012. Dneska to bude zase někde úplně jinde. 

Ale když jste používali pracovníky útvaru zvláštních činností, zase se zvyšovalo nebezpečí, že se to 

provalí, protože víc lidí vědělo, po kom jdete… 

V tomhle jsme měli ohromnou výhodu, že šéf toho útvaru Vláďa Šibor nám šel na ruku a vybíral pro 

práci na tomto případu lidi absolutně spolehlivé. Nebýt jeho, ani bychom tuhle kauzu nemohli dělat. 

Místo ředitele toho útvaru bylo důležité i pro ty, které jsme sledovali. Sami jsme v odposleších zjistili, 

jak ho chtějí obsadit někým svým. Protože kdo má v ruce tenhle útvar, ovládá vyšetřování i ostatních 

útvarů. Navíc jeho lidé neznali úplné podrobnosti případu… 

Jak to? Muselo jim přece být jasné, když odposlouchávali Nagyovou, jak si telefonuje s Nečasem, 

po kom jdete… 

To oni neposlouchali, to jsme poslouchali my. Oni se jen starali o technickou stránku věci. Vláďa Šibor 

jakožto ředitel ÚZČ vybral jednoho naprosto spolehlivého člověka, který to dal do systému, a technik 

to jen překlopil. 

Výhodou bylo, že tahle smetánka má oblíbená místa, kam se chodí bavit. Typickým příkladem byla 

jedna restaurace v lyžařském středisku v Krkonoších. Stačilo zajít si tam na obhlídku a před 

soukromým salónkem byly vystavené fotky se všemi, o které jsme se zajímali. Čili to pro nás bylo 

přesně tzv. zájmové místo, kam jsme samozřejmě chtěli nasadit techniku. Jenže ono se to řekne 

jednoduše, ale hůř provádí. Nám trvalo i několik týdnů, než jsme zmapovali režim toho místa, museli 

jsme se tam etablovat a museli jsme vymyslet legendu, pod kterou se tam dostaneme. A teď jsme 

věděli, jak jsou ostražití, jak mají pod palcem státní správu a můžou si nechat v podstatě jakoukoli 

informaci prolustrovat. Pak trvalo nějakou dobu, než se legenda připravila.  

Přitom už jsme neměli dostatek lidí, protože jsme zase nechtěli ochromit chod jiných odborů, takže 

jsme je sháněli po krajích na našich expoziturách. Hodně jsme využili pracoviště v Hradci Králové a 

v Plzni. Ohromně vstříc nám vyšel Libor Lochman s URNA. Oni svlíkli neprůstřelný vesty, oblíkli jsme 

jim civil, kolikrát i saka, a udělali jsme z nich byznysmeny. Naučili se, jak se mají chovat, jak mají 

vystupovat… 

To připomíná absurdní divadlo… 

Taky to bylo absurdní divadlo. Připravili jsme třeba jako zástěrku doslova celý seminář na téma 

„betonové obrubníky“. Byl tam člověk, který si připravil na tohle téma tak obsáhlou přednášku, že 

by v té branži určitě uspěl, prezentaci, oni dávali otázky, ekonomické nabídky – a mezitím se 

montovala technika. Jenže tam mohl kdykoli vrazit číšník, takže zase musel být venku někdo, kdo ho 

zdrží. Aby si všichni stihli sednout a dělat jakoby nic. Jak říkám, byl to mnohdy velký risk, ale vyšlo to. 

Přece když se někam montují odposlechy, tak se tam vrtá, lepí, protahuje. To nejde udělat jen 

tak… 

My jsme to měli celé nacvičené, že během pěti vteřin se všechno muselo sklidit. A taky se to tak 

dělalo. Museli jsme reagovat na situace, které nebyly standardní.  



Jako příklad lze třeba uvést budovu v centru Prahy, která měla několik pater, plno bytů, kanceláří, 

obchodů atd. Totálně zabezpečený objekt, chráněný ochrankou, na vnějším i vnitřním perimetru 

s kontrolními body a podobně. Půl roku nám trvalo, než jsme se stali součástí komunity, která 

v budově působila, a dalšího půl roku, než jsme do zájmových prostor nasadili techniku. Nemohu vám 

prozradit, jak jsme to udělali, ale dokázali jsme to. Museli jsme vyčlenit skupinu lidí, kteří to zájmové 

prostředí prostě infiltrovali, a když se jim to konečně povedlo, začali systematicky vytvářet 

podmínky pro zbytek týmu, který tam pak naplnil náš cíl. Posléze si pamatuji, že přišli z nasazené 

techniky i hovory o tom, že tyto prostory jsou maximálně zabezpečené a že neexistuje šance, jak by 

se tam někdy někdo s něčím dostal. Tak jedině prý James Bond po laně. No a vidíte, James Bond tam 

nebyl, ale my ano. 

A jak jste se tam dostali?  

To nemůžu prozradit, protože to je modus operandi naprosto jedinečný. Představte si, že ten prostor 

musíte držet dva roky, dva roky udržujete tu legendu. Takže uděláte rozpisy lidí, kteří tam pravidelně 

docházejí, spí tam, předstírají, že tam bydlí. Další lidi stojí venku, třeba i v mrazu, od deseti do pěti 

do rána a hlídají ochranku. A ještě další jsou připravení, kdyby se cokoli provalilo, udělat falešnou 

akci, že se tam zatýká nějaký lump. Houkačky, chaos, URNA. Museli jsme upozornit obvodní oddělení, 

kdyby někdo volal na sto padesát osmičku, že je to naše akce. 

Tyhle mouchy se vychytávaly týdny a pak se tam půl roku nasazovala technika. Ty lidi přespávali 

v autech, postávali hodiny v mrazu, jeli na krev.  

Pak nám vyčítali, že se navážíme do ekonomiky, kterou má dělat ÚOKFK – to byl ten rozdíl mezi nimi 

a námi. Oni dělali všechno od stolu. A takovéhle kauzy by v životě nezvládli. A státní zástupci nám 

dávali tyhle kauzy hlavně proto, že pak viděli, že my je umíme. Protože jsme šli jak ohaři za kořistí.  

Nejvíc paradoxní je, že nám na jednu stranu vyčítali, že děláme kauzy, které nám nepřísluší, ale když 

potom ÚOKFK potřeboval zrealizovat Rittiga, přišli za námi. Protože o něm nevěděli vůbec nic. A do 

dvou dnů od nás měli všechny informace potřebné k provedení realizace. Protože jsme ho měli 

načteného.  

Kauzu tunelování petrochemické společnosti Oleo Chemical, kde byl Rittig také obviněn, jste dělali 

rovněž vy? Nebo právě ÚOKFK?  

Také my. To se prostě objevil u nás na vrátnici člověk: „Vy se zajímáte o Rittiga? Mám pro vás 

informaci.“ Protože v té době už se na nás obracela spousta lidí se „zaručenými“ informacemi, které 

se pak ukázaly jalové, přistupovali jsme k tomu dost skepticky. Ale on vytáhl papír – a věděli jsme, že 

to je ono. To byl mimochodem jediný dokument, kde byl podpis Rittiga. Protože on se zásadně nikde 

nepodepisoval, takže ani my jsme jeho podpis do té chvíle neznali. To vypovídá o jedné věci: člověk 

nesmí být líný, nesmí nic předem podcenit. Kdybychom ho od té brány poslali pryč, neměli bychom 

nic.  

Vraťme se od Rittiga k Nagyové a k tomu zásahu, který vzbudil i v médiích tolik horké krve. 

Přepadovka, těžkooděnci a tak. I já jsem si říkal: To prostě u ní nemohli slušně zazvonit, ukázat jí 

povolení k domovní prohlídce a civilizovaně to tam prohlédnout?  

Zase jsme u médií a u toho, jak dovedou některé věci zkreslit. Realizace neměla být původně 

provedena ten den, kdy pak proběhla, ale o dva dny později. Jenže vyžadovala velkou přípravu, 



protože se jí účastnilo přes čtyři sta lidí, i když ne všichni se jí zúčastnili naráz, protože se museli 

pochopitelně střídat kvůli odpočinku. Potřebovala i nějaké velké prostory, kde by nevzbudila tolik 

pozornosti, takže jsme si půjčili policejní školu v Hrdlořezích.  

V té době už byli naši podezřelí taky vybláznění, v odposleších jsme vnímali, jak si volají: „Bacha, na 

ÚOOZ se dneska v noci svítí, asi něco chystají!“ Takže už pět dní předtím jsme žili v takovém napětí, 

že by to mohlo vypuknout každou chvilku. A spouštěčem toho zásahu se nakonec stalo to, že bývalý 

náměstek ministra dopravy Roman Boček, v té době poradce a lobbista, který byl taková jejich 

spojka, měl odletět do Španělska. Jeho rodina už tam odlétla, on tam měl letět taky na dovolenou, 

ale v tu dobu jsme se báli, že už se nevrátí. 

Takže jsme se poradili se státním zástupcem Ištvanem a Bočka jsme ještě na letišti zadrželi. Tím 

pádem jsme ale museli rozjet celou tu kauzu. Pracovní skupiny jsme už měli postavené, svolali jsme je 

na devátou večer na Zbraslav do kinosálu a tam jsme jim teprve dali instruktáž a oznámili jim, do 

koho jdeme. Všem samozřejmě spadly brady. To už jsme ale zachytili v odposlechu, že se něco děje, 

Nagyové volal generální ředitel Čezu Beneš, ta se snažila dovolat Nečasovi, ale ten byl mimo signál, 

protože měl zasedání ve vládě kvůli povodním, které právě zaplavily Ústí nad Labem. A tam také 

padla ta zajímavá Benešova věta: „Za to může Šlachta, měli jste ho sejmout už dávno!“  

Svého zástupce vedoucího týmu Tomáše Sochra jsem poslal za Nagyovou, a než začala instruktáž, 

řekl jsem: „Já za všechno, co tu uslyšíte, zodpovídám, od téhle chvíle už nikdo nebude používat 

mobily!“ Začali jsme s instruktáží a v té chvíli mi volal Tomáš, že je před bytem a ona neotvírá. 

K tomu existuje ta děsivá nahrávka, která byla zveřejněna v ČT, jak chodím po pódiu a říkám do 

telefonu: „Jak neotvírá? Zvoň znovu!“ Tomáš zvoní dvakrát, třikrát, ona neotvírá, tak říkám: „Tak to 

vyraž!“ A v tu chvíli ona otevřela. 

Když to vezmu zpátky, co by se spustilo, kdybychom to vyrazili, to by bylo něco šíleného!  

Proč jí ale museli do bytu vtrhnout těžkooděnci? I já jsem to tenkrát vnímal jako naprosto 

neadekvátní zásah… 

Musíte si znovu uvědomit, že ta akce měla proběhnout o dva dny později. Měli jsme kompletní plán 

realizace, pětatřicet týmů vybavených konkrétními úkoly, jmenovitě. Ale když jsme najednou viděli, 

že Rittig se chystá do Monaka, Janoušek odjíždí po D1, vyhazuje mobil, a ke všemu Boček letí do 

Španělska, museli jsme jednat okamžitě. 

Takže třeba na toho Bočka jsme narychlo skládali realizační skupinu podle toho, kdo byl poblíž – a 

tím se to celé rozbilo. Takže Tomáš jel pro Nagyovou a taky neměl tu svou skupinu. Měl jenom část, 

řešil, jestli budou vyrážet dveře, nebo ne, takže volal Liboru Lochmanovi na URNA, ten poskytl lidi se 

speciálním zařízením na vyrážení bezpečnostních dveří – no a to byli ti v kuklách, kolem kterých se 

pak strhnul takovej humbuk. Ti nebyli od nás! Nikoho nezadržovali. Byli tam čistě s tím hydraulickým 

zařízením na otvírání dveří. Taky hned, jak otevřela, se stáhli a nechali pracovat naše lidi. Pak zase 

odjeli a zbyla tam naše běžná skupina na domovní prohlídku. Nějakých šest lidí v civilu. Nikdo se 

k Nagyové ale ani nechoval tak, že by ji položil na zem, že by tam byla nějaká neurvalost. Jen jsme ji 

potřebovali izolovat od možnosti varovat ostatní, ničit důkazy, splachovat něco do záchodu a 

podobně.  

On i samotný průnik do domu, kde bydlela, nebyl nijak jednoduchý. Chráněný objekt, ochranka 

v prosklené a uzavřené recepci, vstup do domu kódovaný. Když tam Tomáš přijel, zaťukal, ukázal 



průkaz, řekl jim, že mají příkaz k domovní prohlídce a aby jim šli otevřít. První, co ten chlap z 

ochranky udělal, bylo, že skočil po telefonu. Takže Tomáš vytáhl natvrdo bouchačku a řekl mu, že 

jestli to nepoloží, půjde k zemi. Jeden z našich zůstal s jedním chlapem z ochranky v recepci a druhý 

jim šel ukázat, který byt to je, a otevřít jim vstupní dveře do domu. 

V tom kinosále jsme měli přímý přenos, viděl jsem, jak lidi blednou. Mezitím vyrazili z Olomouce a 

z Brna státní zástupci, protože taky nečekali, že to proběhne takhle rychle, a začali jsme to dávat 

dohromady, protože ráno se začínalo s dalšími realizacemi.  

Nečas pořád nic nevěděl? 

Pořád nic, protože byl na jednání bez telefonu. Jenomže pak jsme zavolali policejnímu prezidentovi 

Červíčkovi… 

Až po zásahu u Nagyové? 

Jo. Jenomže on byl někde na nějaké společenské akci, moc se mu nechtělo na Zbraslav, ale já jsem 

mu řekl: „Martine, měl bys přijet, protože půjde i o tvou prdel.“ Takže přijel i s Vaškem Kučerou, 

který to ovšem věděl, vzali jsme si Červíčka s Ištvanem do kanceláře. Ištvan mu řekl, co jsme udělali 

– a najednou jsem nevěděl, kde končí límeček od jeho bílé košile a kde začíná krk. Tak zblednul… 

On odešel, začal telefonovat a my jsme začali na úkonech chytat, že jede k Nečasovi na zasedání 

vlády.  

Někdy o půlnoci jsme se rozhodli, že pojedeme taky na Úřad vlády a zapečetíme kancelář Nagyové. 

Tenkrát mě pobavil Ištvan. Říkal: „Tak teď pojedeme na Úřad vlády, ukážeme jim tam v recepci 

povolení k domovní prohlídce, oni nás tam dovedou a my to zapečetíme.“ To jsem se poprvé za ten 

napjatý večer rozesmál: „Ivoši, ty si to vůbec nedovedeš představit. Tam nás zastřelí, sotva tam 

vtrhneme! Tady žádný papír nefunguje.“ 

Zavolal jsem Komorousovi, který byl tehdy šéfem Úřadu pro ochranu ústavních činitelů, tomu se taky 

moc nechtělo přijet, ale nakonec dorazil, ve svých kovbojských kožených kalhotách a širokém 

klobouku. A když jsem mu oznámil, o co jde, řekl jedinou větu: „Bobe, ty seš taková pí.a!“ Zapálil si, 

otevřel okno a já čekal, jestli z něj nevyskočí.  

Jel s námi pak na Úřad vlády, pět aut, v půl druhé ráno, Komorous řekl ochrance, ať nás tam pustí, 

vešli jsme po červeném koberci k premiérovi, zaklepali jsme a uvnitř seděl Nečas, ministr 

spravedlnosti Blažek, ministr vnitra Kubice a Červíček. Ištvan řekl, že provedeme prohlídku, Kubice 

byl v pohodě, ale Červíček se na mě koukal, jak kdyby mě chtěl rozpárat. Blažek si začal hrát na 

právníka a chtěl vidět povolení k prohlídce, takže si s Ištvanem chvilku vyjasňovali, kdo má lepší 

znalosti v trestním právu. Vyšli jsme ven, abychom zapečetili kancelář, a pamatuju si, jak jsme 

s Nečasem chvilku zůstali o samotě. A Nečas řekl jen: „Uvědomujete si, že jste právě položil vládu?“ 

A já mu odpověděl: „Pane premiére, jestli někdo položil vládu, tak jste to vy.“ 

S tím jsme se rozešli, naši lidi zapečetili kancelář, posadili se tam, my jsme odjeli a ráno ve čtyři se 

najíždělo na ty ostatní. 



My jsme předpokládali, co by to mohlo vyvolat, ale rozhodně jsme to nechtěli a diskutovali jsme 

dlouho dopředu o tom, jestli by s ním mohlo dojít k dohodě, že došlo k pochybení jedné úřednice a 

že ji v podstatě obětuje. Ale on ne, od první chvíle ji hájil. To, že padla vláda, bylo jeho rozhodnutí.  

Ale Kubice i Blažek přece museli vědět, že ona de facto šéfuje státu. Vždyť filtrovala Nečase i před 

ministry… 

Věděli. Kubice i Blažek. Jediný, kdo se od ní nedal dirigovat, byl tenkrát Kalousek jako ministr financí. 

Ten si chodil k Nečasovi, jak sám uznal za vhodné. Ale třeba Červíčka ona nemusela. Mluvila o něm 

pohrdavě v odposleších jako o Jablíčku a podobně, nechala ho klidně sedět dvě hodiny na 

sekretariátu, když přišel za Nečasem. Neměla ráda celou tu ostravskou partu, Langerem počínaje. 

Nečas si ho sice prosadil, ale ona ho ráda neměla, on v té době žil s poslankyní Černochovou a 

Černochová ho hodně prolobbovala jako policejního prezidenta, což se Nagyové nelíbilo. A nejvíc jí 

vadilo, že jí i těm ostatním spřízněným neustavil do funkce ředitele útvaru zvláštních činností jejich 

favorita Hájka. Protože pak už by měli v ruce ten bezpečnostní aparát komplet. A vlastně i nás, 

protože my jsme se při různých kauzách bez sledky, odposlechů a dalších úkonů neobešli, takže oni 

by měli konečně přehled, na čem děláme. Tomu jsme naštěstí zabránili. Pozvali jsme si tehdy 

Červíčka do Olomouce na státní zastupitelství, domluvili jsme mu – a on tam dal slušného Šibora. 

Jak dneska vidíte tiskovku, kde jste oznámil ty kilogramy zlata a kterou vám vyčítali nejvíc? 

Určitě to byla chyba, jak se ty informace pouštěly. Ale to, co tam bylo zmíněno, tam zadrženo bylo, 

včetně těch sto padesáti kilogramů zlata. A po téhle tiskovce se už novinářům informace nedávaly. 

Už jste se zmiňoval, že kauza Nagyová začínala jako jiná kauza. Dokonce jsem někde četl, že jste to 

vedli zpočátku jako sabotáž. Tu já si ale představuju jako vyhazování vlaků do luftu za války… 

Jak kauza začala, už víte. Zhruba od března 2012 jsme to celé vedli jako organizovanou skupinu, která 

usiluje o to, aby podryla ústavní zřízení a do všech důležitých pozic umístila svoje lidi, ať už šlo o 

ministerstvo spravedlnosti, vnitra, státní zastupitelství, vedoucí pozice policie, Generální inspekce 

bezpečnostních sborů, nebo další instituce. Tuto činnost – a teď budu mluvit úředním jazykem – 

vykonávali se záměrem způsobit v orgánech státní moci poruchu a důsledkem této poruchy by bylo 

nefungování základních principů demokratického státu. V podstatě sabotáž. 

Jim podřízené osoby, které si vytipovali a vybírali, se dostávaly do vedoucích pozic v chráněných 

institucích, nevykonávaly svou činnost v souladu s právními předpisy a umožňovaly pachatelům tuto 

trestnou činnost páchat, aniž by byli trestně postižitelní.  

Kdo to ale byl? Podnikatelé, lobbisti, politici?  

Hodně se v tom angažovali politici a lobbisti. Přes ně se tlačilo, když potřebovali někoho někde 

vyměnit, ale ty hlavy byly v zákulisí. Nagyová tam ještě v té době vůbec nefigurovala. I když jsme o ní 

věděli od kauzy Rats, kdy jsme ji dvakrát vyslýchali, a přišlo to zmiňované „tytyty“, abychom se na ni 

nelepili. Hodně se to od samého začátku případu začalo větvit, objevovaly se tam různé státní 

zakázky, ovlivňování politiků, dosazování lidí do různých institucí, a jednotlivé skupiny toho týmu 

prověřovaly odděleně samostatné skutky. Mnohem později se to ale začalo scházet. V Hrzánském 

paláci, v Kramářově vile, u vládnoucí strany a všechno se to začalo soustřeďovat u ní. Byla v kontaktu 



s byznysmenama, s lobbistama, s politikama, se zástupci policie a podobně. A vystupovala, jako že o 

všem rozhoduje. To ale teď ještě předbíháme! 

Ono to strašně narůstalo. Náš tým měl ze začátku pár lidí – a ke konci víc než padesát, protože 

vždycky se oddělila další větev a vznikla nová skupina, která se tou větví začala zabývat. 

My jsme v rámci tohoto spisu prověřovali více než dvacet samostatných větví, nebo chcete-li kauz. 

Bylo to o různých zakázkách, jako například dostavba Temelína, zakázky v Nemocnici Na Homolce, na 

letišti Praha, podvody s pozemky v Praze, zakázka na etický kodex u Lesů České republiky, zakázka 

ohledně Povodí Vltavy, zakázky na Magistrátu hlavního města Prahy. Další kauzy se pak začaly 

prověřovat až na základě informací získaných v rámci realizace a prověřují se dodnes. To byla 

například zakázka na protihlukové stěny na Pražském okruhu nebo kauza Chambon.  

Zde je možná důležité čtenářům připomenout, že v téhle kauze bylo obviněno celkem pět lidí, 

včetně známého lobbisty. Ti se údajně nezákonně obohatili o víc než 170 milionů korun 

prostřednictvím firmy, která prováděla velmi nadhodnocené krevní testy, přičemž k této činnosti 

ani neměla oprávnění. Případ se teprve dostane k soudu.  

Všechny ty věci se musely prověřit a svědčily o tom, že lidé z téhle skupiny měli zájem na spoustě 

dalších zakázek. Nejen na několika.  

Co se primárně povedlo dotáhnout k soudu, to byly věci, kde jsme byli tzv. online. Čili jsme přímo 

mapovali jejich vývoj. Proto jsme získali dostatek důkazů pro soud. Na co jsme narazili ex post, nejen 

z věcí zabavených třeba v kanceláři u Grygárka, ale i z odposlechů, kde na to ti volající naráželi, u 

toho jsme neměli šanci zpětně to dokázat tak, aby se to dalo dotáhnout před soud. Pořád jsme 

vnímali, že mají spoustu věcí ohlídaných, mají na nich zájem, ale neměli jsme prostě už možnost 

nasbírat dostatek důkazů.  

Na začátku jsme tyhle věci začali prověřovat, zjišťovali jsme, kdo za čím stojí. A hlavně, kromě 

zakázek, ze kterých měli peníze, se snažili dosazovat do klíčových pozic ve státní správě lidi, kteří by 

je přikryli. Proto se rozšířily úkony pro sabotáž neboli snahu o nabourání celého demokratického 

systému státu.  

Prvním výrazným činem této organizované skupiny, které odůvodňovalo podezření, že by se osoby 

v této skupině mohly dopouštět trestného činu sabotáže, byla snaha odvolat ministra spravedlnosti 

Jiřího Pospíšila. Zde již bylo patrné, že prověřovaná skupina se zaměřuje zejména na to, jak by 

úmyslně poškodila ústavní zřízení, a to s cílem působit na moc výkonnou, v tomto případě na 

ministerstvo spravedlnosti. Pospíšil připravoval rozsáhlé změny především v oblasti státního 

zastupitelství a my jsme chytali na odposleších, že mají eminentní zájem dosadit tam svého člověka. 

Měli tam vrchního státního zástupce Rampulu, měli tam jeho zástupce Grygárka, ale kdyby se 

Pospíšilovi podařilo změnit strukturu státního zastupitelství, tak by o tyhle své lidi přišli.  

V červnu 2012 byl Pospíšil odvolán. Zástupným důvodem byla kontrola 34 spisů, které si vyžádalo 

Vrchní státní zastupitelství od toho Městského. Svolali schůzi Výboru pro obranu a bezpečnost 

Poslanecké sněmovny a v tom se angažoval poslanec Michal Moroz.  

Bývalý náměstek Johna, když byl ministrem vnitra? 



Ano, přesně ten. Když jsme prověřovali Grygárka, zjistili jsme, že je velmi úzce s Morozem propojen. 

Moroz se značně angažoval v obsazování důležitých pozic spřátelenými lidmi. Byl v osobním a 

telefonickém kontaktu s R. P., členem jednoho krajského výkonného výboru ČSSD a bývalým 

kandidátem do Poslanecké sněmovny za ČSSD, a už v minulosti s ním řešil konspirativním způsobem 

obsazování strategických služebních pozic v organizační struktuře Generální inspekce 

bezpečnostních sborů. A už tehdy bylo zcela zjevné, že se snaží obsadit tyto pozice lidmi, kteří za to 

budou vděční a nezdráhali se vykonávat svou práci jak ve prospěch Michala Moroze, tak i dalších lidí, 

kteří se podíleli na různé trestné činnosti. 

Když teď jen okrajově nakousnu kauzu zneužití pravomoci vojenských zpravodajců – tam třeba mezi 

Nagyovou a Nečasem došlo k zásadnímu konfliktu ohledně ředitele Páleníka. Ona ho chtěla za 

odměnu posadit do křesla ředitele Nejvyššího kontrolního úřadu, ale nedařilo se to. Nečas doslova 

plakal, že to prostě politicky neprotlačí. A Nagyová už nemluvila za sebe, nýbrž za tu skupinu, 

v množném čísle: „Ty to musíš prosadit! To prostě chceme!“ Nakonec to neprošlo a Páleník se stal 

předsedou Správy státních hmotných rezerv.  

Ta skupina byla kompaktní? Hovořilo se o Rittigovi, Romanu Janouškovi, řediteli Čezu Benešovi, 

právníku Michalovi a samozřejmě o Nagyové… 

Ne. Ta organizace měla svoje skupinky a ty si řešily svůj píseček. Nagyová měla prostup do skupiny 

kolem Rittiga. Advokátní kancelář MSB Legal, všichni právníci kolem toho, Daniel Beneš, byli tam 

ministři, Petr Bendl jako ministr zemědělství, protože Rittigovi šlo i o zakázky do zemědělství, byl tam 

ministr průmyslu a obchodu Kuba. Janoušek, to byla úplně jiná sféra vlivu. Toho zajímala Praha, 

Magistrát hlavního města a podobně. To ale nebylo o obálkách, dva tři miliony jako u Ratha. To bylo 

o protislužbách. Já teď někomu vyhovím a vím, že to mám u něj schované. Třeba za rok, za dva tu 

protislužbu budu potřebovat.  

My jsme měli kliku, že se všichni scházeli u Grygárka, protože to byl jejich hlídací pes. Bavili se o tom, 

kdo co u něj má schované, třeba i ten byt v galerii Myšák byla protislužba. Placený byl, jen jsme to 

nedokázali prokázat. 

A jak to bylo s lidmi, kteří je měli ohlídat před stíháním ze strany policie? 

Blízkým přítelem Rittiga byl například vedoucí pracovník Útvaru zvláštních činností Stanislav H. Měl 

pod palcem sledování, odposlouchávací techniku a podobně. Oni věděli, že dosadit na strategickou 

pozici v tomhle útvaru svého člověka znamená ovládnout veškerou činnost policie. Tlačili na 

policejního prezidenta Červíčka, aby z něj udělal po odchodu Tomáše Almera ředitele tohoto útvaru.  

Ale z těch telefonátů bylo jasné, že už předtím stejným způsobem osazovali různé posty. Ve 

společném rozhovoru si Nagyové dokonce stěžoval bývalý generální ředitel Čezu Beneš, že jestli 

tohle neprojde (tedy nominace Stanislava H. do čela ÚZČ), budou na tom hůř než předtím. 

Když jsme se to dozvěděli, měli jsme pohovor s policejním prezidentem Červíčkem, kde jsme mu 

jasně naznačili, že jestli to udělá, bude mít problém. A on ho nakonec nejmenoval. 

Ale když jste měli s Červíčkem pohovor, museli jste mu objasnit, proč to po něm chcete. Musel 

tedy zjistit, po kom jdete… 



Ten rozhovor s ním vedl Ivo Ištvan jako státní zástupce, a to velmi suše, úředně, takže Červíček se ani 

neptal. Bylo mu jasné, že jdeme po někom větším. Ale po kom, to nevěděl do poslední chvíle. 

Zajímavé bylo, že nejvíc za jmenování Stanislava H. do pozice ředitele ÚZČ lobboval šéf Čezu Beneš. 

Ten se pořád zajímal, jestli po něm někdo nejde, a potřeboval mít někoho, kdo ho bude chránit. 

Měli to ale hlídané i jinak, například přes policejní správu hlavního města Prahy. Rittig měl na 

Benešovské v Praze 9 centrálu, kde se scházeli všichni – ministři, vysoce postavení policisté, státní 

zástupci a další. V červnu 2012 jsme prováděli na téhle adrese třeba šetření, přijelo auto, z něj 

vystoupil vedoucí jednoho oddělení odboru hospodářské kriminality, vlezl dovnitř a nějakou hodinku 

tam byl. V autě seděl jeho podřízený, který se zabýval prověřováním například jedné ze zájmových 

zakázek Rittiga. 

Figuroval tam i bývalý vyšetřovatel Babišovy kauzy Čapí hnízdo Nevtípil. Když byla řeč o konkrétních 

kauzách, říkali: „Nefťa to zařídí.“ To byla kauza Neograph, na tisk jízdenek pro pražskou MHD. 

Připomeňme, o co šlo. Jízdenky pro dopravní podnik byly předražené a sedmnáct haléřů z každé 

odcházelo do neprůhledné firmy na Panenských ostrovech, spojené údajně s Ivo Rittigem. To se ale 

nepodařilo dokázat. 

Oni se k Rittigovi prostě chodili radit, a co chtěl, to udělali, co se mu nelíbilo, tak zamázli.  

Mě ale zajímá v téhle souvislosti opět pozice Červíčka. On to kryl, nebo ne? 

Červíček byl sice pod tlakem, ale nechával to v sobě. Nedovolil si to, co později Tuhý s Laubem, to 

znamená přenášet to dál na velitele. On se snažil být diplomat, taktizovat, šlo mu hlavně o to, udržet 

si místo. On nechtěl mít žádné problémy. Když jsme ho ten večer, kdy došlo k zásahu u Nagyové, 

informovali, tak první, co řekl: „Ale chci, abyste si uvědomili, že jsem se vždycky choval jako 

policista.“  

Jak to tedy bylo konkrétně s Janou Nagyovou? 

Zlomový okamžik, kdy jsme se soustředili na ni, nastal po odvolání Jiřího Pospíšila z funkce ministra 

spravedlnosti. Oni vyměnili Pospíšila za Blažka. Měli na ministerstvu náměstka Voláka, ten je 

přesvědčoval, že Blažka zpracuje a donutí ho, aby dal na post vrchního státního zástupce 

Herzogovou. Poslali i Tomáše Jindru, poradce dvou ministrů a velmi blízkou osobu Rittiga, aby jí to 

místo nabídl. Ona hlídala pro Grygárka spisy na Městském státním zastupitelství v Praze, aby 

náhodou nedošlo ke stíhání někoho z jejich spřízněných. 

Nový ministr Blažek ale začal operovat na to místo s Lenkou Bradáčovou – a vypukla panika, kterou 

jsme v odposleších velmi intenzivně vnímali. Blížila se tisková konference, kde měl Blažek oznámit, 

koho nominuje, a on se před tou tiskovkou zavřel a nikoho k sobě nepustil. Ani toho náměstka. Oni 

se na něj snažili dobouchat a byli úplně nepříčetní. No a pak vyšel – a jmenoval Bradáčovou.  

Při té tiskovce sledovali všichni přímý přenos v Rittigově vile na Benešovské v „bunkru“. To je taková 

velká místnost pod objektem, kde není signál, všechno odrušené. Když padlo rozhodnutí, zkoušela se 

jim Nagyová několikrát marně dovolat, až pak vylezl Jindra, volal jí zpátky – a přesně z obsahu a 

způsobu tohoto rozhovoru jsme pochopili, že ona bude tou klíčovou osobou v celé kauze. 

Kdy jste tedy začali rozpracovávat ji? 



Někdy v říjnu 2012. Ale všechno to bylo tak složité, bylo tam tolik větví a ty lidi mluvili tak 

v náznacích, že zpočátku jsme měli problém pochopit, o čem mluví. Takže jsme spoustu těch 

odposlechů vyhodnotili jako „nezajímavé“. Jenže jak jsme se dostávali hloub a hloub, najednou jsme 

se k nim vraceli, protože nám informace z nich zapadaly do těch nově zjištěných. 

Když jsme napíchli ji, kauza se pro nás zjednodušila v tom, že ona jediná měla tendenci se v telefonu 

otevřeně chlubit. Ať to byl šéf úřadu Poul, ať to byly její kamarádky, nebo když ji chytil vztek ze 

žárlivosti a volala Nečasovi. Najednou nekonspirovala a všechno říkala do telefonu natvrdo. Ona žila 

ale v tom, že mají přece v ruce policii, takže by si ji nikdo netroufnul odposlouchávat. Cítila se prostě 

nedotknutelná. 

Čím se chlubila konkrétně? 

Chlubila se tím, co se podařilo, co klaplo nebo naopak. Co ale řešila hodně, bylo to zapojení 

Vojenského zpravodajství do sledování Radky Nečasové. Přesně popsala tu motivaci, proč ji nechala 

sledovat, jak ji nenávidí, jak ji potřebuje od něj odstřihnout. On se pak skutečně od ní odstěhoval, ale 

to jí nestačilo, chtěla, aby se s ní rozvedl. Potřebovala na ni najít nějaké kompro, nějaký čas si i 

myslela, že má nějakého milence, snažila se zjistit, kdo to je, aby důkazy předložila Petrovi, ale to se 

nepotvrdilo. A tohle všechno řešila jednak s těmi sekretářkami a jednak s kamarádkami. Dokonce 

jim četla do telefonu i zprávu ze sledování! 

Nečas se to pak přece snažil pokrýt tím, že sám nechal manželku sledovat zpravodajci, aby ji 

naopak chránil… 

Taky je za to dnes stíhaný a důkazy dodala nechtíc právě Nagyová. Takhle nám nahrála. 

Jakou roli podle odposlechů a sledování hrála Jana Nagyová třeba v tzv. „trafikách“ pro tři 

poslance ODS – Šnajdra, Fuksu a Tluchoře –, kteří v roce 2012 při projednávání daňového balíčku 

složili mandáty a tím Nečasovi umožnili, aby balíček prosadil? Dostali lukrativní posty, skončili 

dokonce i ve vazbě, ale nakonec z obvinění vyvázli díky tzv. indemnitě. To znamená, zjednodušeně 

řečeno, že domlouvají-li si trestnou činnost na půdě Poslanecké sněmovny, platí pro ně imunita… 

Tam byl důležitou postavou i bývalý náměstek ministra zemědělství Roman Boček. Mohli jsme mít 

klíčový důkaz, že ve hře pro ty tři poslance nebyly jen posty, ale přímo peníze. Tenkrát byl sněm ODS 

v Brně, v hotelu Voroněž. Rittig, Jindra a spol. byli ve vedlejším hotelu a Boček dělal prostředníka, 

pendloval mezi nimi a sněmem, domlouval, co nabídnout, co ne, co si můžeme dovolit, ale vždycky za 

Nagyovou. Ona ho úkolovala. 

Rittigovi hodně šlo o to, aby nepadla vláda. Proto se taky nabídl, že přes bývalého náměstka ministra 

Bočka ovlivní finančně ty tři rebelující poslance. Během několika týdnů se neřešilo nic jiného než 

tohle. Probírali x variant, jak to zařídit, prostředníci kmitali mezi oběma stranami s nabídkami, 

Nagyová a spol. řešili, že je ještě někdo jiný, kdo těm třem neposlušným něco nabízí, protože chce 

tu vládu naopak shodit. To ale byla čistá paranoia, protože ti tři uměli vyvolat dojem, aby 

vyhandlovali co nejvyšší cenu. 

A pak – sice se bavili konspirativně, ale bylo to jasný – nám cinklo v telefonu, že Boček nese úplatek 

sedm milionů těm konkrétním poslancům. Nazývali to „vánoční ozdoby“, pak zase „pizza“, ale 



nakonec si přímo domlouvali, kdo kolik dal. Kolik Rittig, kolik další, vycházelo to na těch sedm 

milionů. Jenže když to cinklo, stihli jsme zachytit Bočka už jen, jak někam vchází s igelitkou. 

Mohli jsme ho sebrat a mít Bočka s úplatkem. Tak by se nám možná podařilo dokázat jeden skutek – 

ovlivnění poslanců –, ale protože v tu dobu jsme to už měli tak rozjeté, museli bychom to položit 

komplet. A my jsme chtěli tu hlavu. 

Ona to dělala prostřednictvím premiéra Nečase?  

Ona vystupovala navenek jakoby z jeho pozice, že on si to přeje, ale vůči němu zase že ona je ten 

mantinel, který ho chrání. Ovšem víceméně to byla její iniciativa. On ani nedebatoval. Nechal si 

diktovat. Ona rozhodovala, s kým se scházet má a s kým ne, všechno domlouvala. V jediném případě 

došlo mezi nimi ke sporu: když se Nečas dozvěděl, že ona inkasuje padesát tisíc od lidí, kteří se s ním 

chtějí setkat. To mezi nimi hodně zaskřípalo, tam si to vyříkávali, že to by je mohlo dostat do velkého 

průseru, takže ona nakonec couvla a nechala si to nastavit jinak. Přes šéfa Úřadu vlády Poula. Ten 

dělal zprostředkovatele dárků v podobě těch kabelek a podobně. Celkem za prokázaných deset 

milionů, co jsme posbírali potom. 

Nakonec z toho u soudu nebyly úplatky, ale jen dárky a za ty musela Nagyová, tedy dnes už 

Nečasová, doplatit darovací daň víc než 730 tisíc korun. Až na výjimky, kde soud uznal její námitky, 

že jí byly výzvy doručovány na špatnou adresu. Proč ale v těch položkách nefigurovaly ty 

padesátitisícové částky? 

Protože se nepodařilo prokázat, že to byly úplatky. Na Úřad vlády jsme technicky nemohli 

proniknout, takže my jsme věděli, že tam jdou s dárkem, že ten dárek musí donést, aby se dostali 

k premiérovi, ale všichni pak vypovídali: My jsme jí přinesli dárek, protože ji máme rádi. Dokonce i 

jedna klenotnická firma tvrdila, že ona nosí jejich velmi drahé šperky, protože jim tak vlastně dělá 

reklamu a oni to pak líp prodávají. A těch padesát tisíc jsme měli jen z odposlechů. 

Jak z vašeho operativního pohledu vypadala ta část kauzy, kdy Nagyová zadala sledování Nečasovy 

manželky vojenským zpravodajcům? 

Nejdřív to bylo o sledování její sokyně, manželky premiéra, a poté chtěla nechat sledovat novináře 

z bulvárního plátku. Ti tehdy získali její výplatní pásku a objevil se titulek „Taky dřu jako kůň“, kvůli 

kterému se jí všichni posmívali. Ona zuřila, snažila se za každou cenu zjistit, kdo to vynesl. Na 

sledování novinářů si netroufla, ale vyhodnotila si, že to mohl být jeden z řidičů Úřadu vlády spolu 

s jednou asistentkou, a proto je nechala sledovat, aby na ně získala kompromitující materiály. 

Jednu věc jsem nikdy nepochopil. Jsem sice právní laik, ale proč ji obvinili ze zneužití pravomoci, 

když ona žádnou pravomoc úkolovat zpravodajce neměla? To zpravodajci zneužili svou pravomoc. 

Ale ji za to přece nikdo odsoudit nemohl… 

Trošku upřesním, jak to bylo s tím zneužíváním pravomoci Vojenského zpravodajství. K prvnímu 

zaznamenanému došlo na podzim roku 2012, kdy si objednala zpravodajce, aby sledovali manželku 

premiéra Radku Nečasovou. Druhé zneužití bylo v rozmezí března až dubna roku 2013, kdy je 

zneužila, aby sledovali jejího řidiče, který měl tajný vztah s jednou zaměstnankyní Úřadu vlády, a ona 

je podezírala, že dodávají bulvárním deníkům dehonestující informace o ní a jejím intimním vztahu 

k premiérovi. 



Sledování Nečasové znamenalo pro Nagyovou zneužití pravomoci úřední osoby ve formě 

organizátorství, dále pak zneužití pravomoci úřední osoby, kterého se dopouštěli Páleník, Kovanda a 

důstojník Vojenského zpravodajství Pohůnek.  

V případě druhého zneužití vojenské rozvědky už sice této instituci velel Kovanda a Páleník byl v tu 

dobu předsedou Správy státních hmotných rezerv, ale Páleník to měl ve formě návodu. Zadání 

neoprávněného sledování šlo přes něj a pak i tlačil na Kovandu z pozice jeho předchůdce na postu 

ředitele. Tím se vrátil v podstatě na scénu zneužití této zpravodajské služby. Čili Páleník navedl 

Kovandu k nezákonnému sledování. 

Ona je ale využívala nejen ke sledování, ale i k dalším úkonům, které jim vůbec nepříslušely. Třeba k 

„čištění“ kanceláře od odposlechů, což spadalo do kompetence Ochranné služby. A řešila nejen 

s nimi, ale i s vedoucím Úřadu vlády a se svými zaměstnanci a přáteli i ty ryze osobní věci ohledně 

Nečasové a jejího sledování. Jednalo se o výstupy z prováděného sledování v podobě fotografií, 

porovnávání různých detailů na těchto fotografiích k lepší identifikaci sledované osoby, tipování 

různých osob, které se pohybovaly v okolí Radky Nečasové, zda by se mohlo jednat o její milence a 

podobně. 

Co se týče toho sledování řidiče s tou referentkou, tak to nejdřív zkusila sama. Aby si potvrdila, že 

spolu mají poměr a žijí společně v rodinném domě jednoho z nich, zorganizovala Nagyová nejprve 

vlastní sledovací akci. Vlastní sledování provedl nejprve osobně Lubomír Poul – vedoucí Úřadu vlády 

– a posléze osobní asistentka Eva Štánská. Oba však bezúspěšně. Jelikož společně se zaměstnanci a s 

Poulem Nagyová vyhodnotila, že není v jejich silách zajistit monitoring svých kolegů vlastními silami, 

iniciovala setkání s představiteli Vojenského zpravodajství. Jinými slovy: zavolala profíky ze 

zpravodajství. 

V dubnu 2013 pak využila Nagyová i to, co přineslo sledování, s Poulem. Ten z nové, neevidované 

předplacené SIM karty zaslal nejdříve řidiči anonymní SMS zprávu o jeho vztahu s tou asistentkou. 

Když se nedočkali žádné reakce, společně pak přikročili Nagyová s Poulem k „tvrdší“ variantě, a to 

předložení fotografií. Poté, co získali od zpravodajců následně i videosekvence ze sledování, neváhali 

je použít k přímé konfrontaci s těmito sledovanými lidmi. Když to celé zkrátím – potřebovala 

kompromitující materiály. A ve chvíli, kdy je měla v ruce, neváhala je použít k tomu, aby donutila 

odejít zaměstnance, které si vyhodnotila jako nebezpečné pro svůj vztah s premiérem! 

Dalším typickým příkladem, jak vystupovala z pozice moci, bylo zhroucení jedné z jejích sekretářek. 

Ona je šikanovala, žily v neustálém stresu – a tahle ženská to neustála a odešla. My jsme si řekli: teď 

je na ni asi alergická, možná bychom z ní dostali nějaké informace, které by nás posunuly dál. Tak 

jsme ji oslovili, ale naštěstí jsme se pečlivě kryli. Jeli jsme k ní domů a měli jsme svým způsobem kliku, 

protože jsme narazili jen na její matku. Matka nám řekla, že dcera není doma, že neví, kdy bude. Tak 

jsme aktivovali nový telefon, zase ne na Zbraslavi, ale v centru, aby nešlo případnou lokalizací určit 

nebo jen tipnout, že se jedná o nás, a zavolali jsme jí. 

Její reakce byla naprosto nečekaná. Ona se Nagyové tak bála, že jí hned telefonovala, řekla, že jí 

volali neznámí lidé, kteří se o ni zajímali, a hned jí i dala naše číslo. Naštěstí jsme hned použitý 

telefon i SIM kartu zlikvidovali, protože Nagyová okamžitě volala policejnímu prezidentovi Červíčkovi 

a ten spustil pátrání, kdo to může být. Vyhodnotili to jako možné ohrožení ústavních činitelů, zahájili 

úkony trestního řízení a začali to šetřit vraždaři v kongresovce. Naštěstí nás neviděla ta sekretářka, 



ale jen její matka a ta nás nedokázala nijak identifikovat. Ovšem opět se ukázalo to propojení na 

policii, které bylo napřímo.  

Druhá otázka mě vždycky zajímala: proč ti zkušení zpravodajci ji slušně neodmítli? Že by z toho 

mohli mít průšvih? Museli přece vědět, že to, co dělají, je nezákonné… 

Napadlo by vás, že když vás úkoluje někdo takhle vysoko postavený, že by to mohlo skončit 

průšvihem? Že by si vás nějakej Šlachta dovolil odposlouchávat? Oni navíc mají pocit naprosté 

nedobytnosti a nedotknutelnosti. Oni sledovali Nečasovou, my jsme sledovali je, ale nebyli jsme 

schopní vůbec do nich proniknout, protože tam je všechno v „pétéčku“. Přísně tajné. Nevěděli jsme, 

kde sídlí, ani espézetky jsme nebyli schopní rozšifrovat. Takže jsme museli jít za ministrem obrany, 

aby nám je dovedl, protože jsme nevěděli, kde je máme hledat. 

Že to jsou vojenští zpravodajci, jsme věděli, protože jsme sledovali, jak se baví s Kovandou, pak jsme 

slyšeli, jak tam čte ty svodky. A díky tomu, jak to plánovali, tak jsme věděli KOHO a KDE. Takže jsme 

nalíčili pasti na sledku. My jsme viděli, jak přijeli s autem, nastavili tam krokovou kameru a další věci, 

něco proběhlo a my jsme čekali, až si dojdou pro výsledky. My jsme je viděli, ale oni nás ne, protože 

se ani nehlídali. Pro ně Nečasová byl jednoduchej cíl, takže nekoukali za sebe. 

Možná se ti zpravodajci Nagyové i báli odmítnout, protože viděli, jak je schopná zničit každého, kdo 

se jí odváží postavit. Vy, kdybyste tam přišel jako novinář a kladl jí nepříjemné otázky, tak byste 

najednou taky třeba zjistil, že máte za zadkem divnou sledku, která se na vás snaží získat jakékoli 

kompromateriály. Ona vystupovala tak, že pro ni to není problém, že jí všichni slouží, že jí takhle 

stačí lusknout prstem a všichni budou lítat. A ono to tak v mnoha případech skutečně bylo. 

Později, když zavraždili na Slovensku novináře Kuciaka, mě zamrazilo, že tady to mohlo dopadnout 

taky tak, kdybychom tomu včas neudělali přítrž. Ten prostup z mafiánských kruhů až do vrcholné 

politiky byl neuvěřitelný. Jenom když si vzpomenu, jak Nečas jednou odletěl do Bruselu a hned večer 

se v Hrzánském paláci sešli Ivo Rittig, Patrik Oulický, další kmotr, právník David Michal, později 

stíhaný v řadě kauz, např. s Rittigem v Oleo Chemical, a hned si tam udělali mejdan… 

Ona byla to nejlepší, co byznysový prostředí potřebovalo. Měla absolutní moc, v podstatě nahradila 

premiéra a pro ně bylo daleko jednodušší komunikovat s bývalou kantýnskou, kterou podmazali. Ona 

zařídila, co bylo třeba, a ten vliv oni používali.  

My, když jsme se pak dostávali do toho prostředí, tak jsme teprve viděli, jak se jí tam všichni bojí. Na 

ni se někdo špatně podíval a ona byla schopná ho rozdupat podpatkem. Strakovka prostě byla její. Až 

takhle daleko to dotáhla. 

My jsme museli kvůli tomu úplně překopat systém práce, který jsme do té doby používali. Dokonce 

jsme postavili zvlášť i Terminál, což je program, který umožňuje provádění odposlechu. Ale protože 

je Terminál propojený v rámci policie, která tudíž vidí, kdo je odposlouchávaný někým jiným, tak se to 

celé udělalo v prostředí, které bylo komplet celé uzavřené.  

Taky jsme nevěděli, koho všeho má na starosti Ochranná služba policie. A tam kdybychom někoho 

lustrovali, tak by jim to okamžitě cinklo a provalilo by se to. A hned by nám volali, proč to děláme, 

proč se o toho člověka zajímáme. Tihle lidé navíc měli své policajty a ti je chránili. Takže i tam hrozilo, 

že jim to cinkne a hned budou vědět, že po nich někdo jde. Bylo to ale po dohodě se státním 



zastupitelstvím, takže já jsem vlastně žádné předpisy neporušoval. Nebylo to o tom, že by si ÚOOZ 

řekl: Teď budeme porušovat předpisy policejního prezidenta a dlabeme na to!  

My jsme věděli, že kdyby se někdo domáknul, po kom jdeme, tak nebude trvat dlouho a rozrazí nám 

dveře, budou chtít vidět spisový materiál a v podstatě skončíme, protože se to dozvědí i ti, které 

sledujeme. Takže na fyzickém spise seděli jeden dva lidi, kteří měli kompletní spis. Zrovna tak byl 

v jiné místnosti postaven ten zvláštní server, úložiště, kam všichni všechno vkládali. Ale nikdo 

nevěděl, kde ten server je. 

A taky se stalo v jednu chvíli, že jsme dostali informaci, že něco uteklo ven a že GIBS chystá nějakou 

realizaci. Panika, všichni jsme už byli z toho stresu docela paranoidní, takže se popadl spis a odvezl se 

schovat do sklepa na expozituru do Plzně. Server byl sestavený tak, že disky nebyly přišroubované, 

takže můj náměstek je vytrhl a v noci je schoval u kamaráda, který nevěděl, o co jde. Prostě dostal 

igelitku, nevěděl, co v ní je, a dostal instrukci: Nikomu jinému než mně ji nedávej! 

Nebyli jste vlastně všichni už trochu šílení? 

V podstatě byli. Stačilo, aby někdo řekl: Na Gibsu se v noci svítí, asi chystají nějakou razii – a už jsme 

všichni začali lítat. Ty lidi už dokonce počítali s tím, že po téhle akci skončíme, ale pracovali dál i s tím 

vědomím, že nás vyhodí, jenom aby dokončili tuhle kauzu a ukázali, jaký humus panuje v těch 

nejvyšších kruzích. Nebylo divu. V těch odposleších se pořád opakovalo, že největší nepřítel je ÚOOZ 

a Šlachta. Že tenhle útvar ještě pořád nemají v ruce. Řešili to politici, lobbisti, řešili to na Policejním 

prezidiu, řešil to kdekdo.  

A jak to bylo s penězi v této skupině? 

Jak jsme do toho vstoupili, začali jsme prověřovat samozřejmě i majetek u těch zájmových osob. A 

rychle jsme přišli na to, že MSB Legal, advokáti jsou jen na to, aby spravovali Rittigův majetek. A že 

většina peněz teče ven. Tím jsme se dostali k tomu, že existují velké uzly tzv. offshorových 

společností, kam nemáme možnost dosáhnout. Proto jsme v rámci mezinárodní právní pomoci 

požádali o spolupráci Američany. Jeden z těch uzlů byl totiž v Delawaru. 

Američani velmi rychle přišli s vykulenýma očima s tím, že od nás to chodí nejen do Delawaru, ale i 

na západní pobřeží Spojených států, kde jsou obrovské finanční uzly. A že na tyhle uzly jsou navázané 

stovky společností a že kromě našich zájmových osob tam perou prachy tisíce dalších subjektů, mimo 

jiné i ruská mafie a Cosa Nostra. Takže se rozběhlo trestní řízení paralelní a začali to rozkrývat jednak 

ve svůj prospěch, jednak pro nás. 

Vzpomínám si na jednu úsměvnou historku z centrály FBI v New Yorku, kam jsem jel s vedením 

vyšetřovacího týmu a s dozorujícím státním zástupcem, abychom tam přednesli naše požadavky na 

spolupráci právě v oblasti finančního šetření na této kauze. Kromě toho, že nabraly naše lety do New 

Yorku mnohahodinové zpoždění, tak nám ještě k tomu poslali naše kufry s oblečením na druhý konec 

světa, takže nám následující den nezbývalo nic jiného než se v jejich centrále proti vedení FBI a 

dalším třiceti zvláštním agentům v dobře padnoucích oblecích postavit v našich špinavých džínách a 

tričkách a začít je přesvědčovat, že spolupráce s námi bude oboustranně prospěšná! Musím říci, že 

z jejich počátečního výrazu se dala vyčíst určitá pochybnost, zda se v tu chvíli nestali součástí nějaké 

reality show. Ale nakonec se náš outfit na jednání vysvětlil a díky naší prezentaci, kterou tam 



přednesl Tomáš Sochr jako absolvent jejich akademie v Quanticu, se nám podařilo spolupráci 

úspěšně navázat. 

To byly Rittigovy peníze? 

Nejen. Když nám ze zahraničí začaly chodit výstupy z těch účtů, tak jsme nevěřili vlastním očím, jaké 

peníze se tam točí. Začali jsme ty účty prověřovat a přitáhlo nás to do Švýcarska k osobě jménem 

Jana Lütken. Ta vystudovala u nás ještě za komunistů Vysokou školu ekonomickou, dva roky před 

listopadem 1989 se vdala za dánského státního příslušníka Lütkena, odjela legálně do Dánska a rok 

poté do Švýcarska. Zjistili jsme, že už v té době byla pod krycím jménem „Aneta“ evidovaná ve 

svazcích StB, ale ten v roce 1989 zmizel ze světa v rámci tzv. Lorencových čistek. Bylo to samozřejmě 

proto, že jako jedna z vybraných osob čistila peníze StB v zahraničí. 

Měla úzkou vazbu na advokátní kancelář Šachta a partners, pak později MSB Legal a působila jako 

takový klasický proxy manažer, který ty offshorové účty spravuje. A protože byla perfektně vycvičená 

právě k podobným operacím, všichni její služby začali využívat. Na ni byly psané společnosti, držela 

akcie, velmi dobře znala bankovní prostředí ve Švýcarsku, měla dobré konexe do Ameriky. Když jsme 

se dostali k finančnímu uzlu v Delaware, našli jsme prostě zahradní domek, kam by se dokumenty 

těch stovek společností vůbec ani nemohly vejít. Jinak co se téhle osoby týče, tak ona je spojená 

například i se známou kauzou prodeje emisních povolenek na Slovensku. 

Nikdy nebyla stíhaná? 

Ona se nám nedostavovala, když jsme ji předvolali. Byla arogantní, Švýcaři nám nikdy nevyhověli, 

ani co se týče provedení domovní prohlídky u ní doma, když jsme je o to žádali. Takže jsme jí nikdy 

nic nedokázali. To byly přitom stovky miliard, které tam natejkaly… 

Když jsme dotahovali kauzu Oleo Chemical, ve které figuruje taky Rittig, dostali jsme se na Kypr nebo 

na Seychely, to už si přesně nepamatuju, k účtu, na kterém bylo přes dvě stě milionů korun. Ale my 

jsme si sáhli jen na dvacet, protože jsme mu dokázali jen daňový únik. Ten systém je totiž tak 

nastavený, že legalizace výnosů z trestné činnosti je trestným činem, ale nikoli samostatným. Musí to 

být v souběhu s tou trestnou činností, ze které ty nelegální peníze pochází! Jinými slovy, když zjistíte, 

že má pachatel na účtu 100 milionů, musíte mu také prokázat, z jaké trestné činnosti ty peníze 

pocházejí, abyste mu je mohli zabavit. Jsou z drog, z daňového podvodu, z bankovní loupeže…? 

Američani kroutili hlavou nad tím, jak jsme bezmocní, a říkali: „Proč to nezabavíte celý?“ Oni to mají 

nastavené tak, že když dokážou jediný špinavý dolar na bankovním účtu, tak lze všechny finanční 

prostředky podle jejich zákona považovat za nelegální a zabaví je všechny.  

Přitom to neustálé natékání a vytékání a přelévání peněz nemá jiný smysl než zastřít jejich původ. A 

proč by ho museli zastírat, kdyby ty peníze byly čisté… 

Pro nás byla výhoda, že Američani měli odborníky se zkušenostmi z Wall Streetu a měli taky přímý 

kontakt na Centrální banku v New Yorku. Ta eviduje devadesát pět procent dolarových transakcí po 

celém světě. A oni byli schopní do několika minut identifikovat jakoukoli transakci kdekoli. Proto jsme 

byli schopní rozklíčovávat, co kde tahle skupina má. Sice se nám nepodařilo vypátrat, odkud ty 

peníze chodí, ale pomohlo nám to s tím, že jsme odhalili další osoby, které jim ty operace pomáhají 

realizovat. 



Dneska se Rittig rozkmotřil i s právníky z advokátní kanceláře MSB Legal, protože ho údajně 

připravili o nějakých tři sta milionů, když zjistili, že v těch svých prachách se už úplně nevyzná. Ale 

tenkrát byli jeho nejlepší servis. On starý doktor práv Šachta, který mezi prvními spolupracoval 

s Rittigem a následně ve své advokátní kanceláři zaučoval advokáty z MSB Legal, byl taky za 

komunistů u StB a věnoval se právě ekonomice. Vrána k vráně holt opravdu sedá… 

  



KAPITOLA ČTRNÁCTÁ 

+ Za metanol jsme nemohli 

+ Březinovo impérium 

+ Ožralá noční směna 

+ Infarktové hledání 

+ Nešťastná sebevražda policajta 

+ „Spravilo by to deset milionů přes manželku?“ 

 

Nečas vás pak obvinil, že kdybyste neplýtvali silami na svržení jeho vlády, mohli jste zabránit 

mrtvým v kauze Metanol. Cítíte v téhle souvislosti nějakou vinu?  

Necítím. A nemám ani proč. My jsme tuto kauzu dostali přidělenou, až když se objevili první mrtví. 

Nejednalo se o věcnou příslušnost našeho útvaru. V pátek večer po třetím úmrtí oběti, která požila 

metanol, mi volal náměstek policejního prezidenta Vašek Kučera, jestli jsme schopní postavit tým a 

začít se tou problematikou zabývat. Zdálo se totiž, že to bude dál eskalovat.  

V sobotu jsem už vyzval vedoucího ostravské expozitury Radima Witu, aby připravil materiály, 

protože tenkrát už se proslýchalo, že za těmi úmrtími může stát Radek Březina, který tenkrát ovládal 

veškerý nelegální trh s lihem na Moravě. 

Podstata jeho miliardových zisků spočívala v tom, že měl napojení na lihovar v Kojetíně a jím skrytě 

ovládaná firma Moraviachem dodávala na trh po celé republice autochemii, do které se přimíchával 

líh denaturovaný, nevhodný k pití. Březina to měl vymyšlené tak, že z Kojetína nakupoval obrovské 

množství kvasného lihu, tedy toho nejkvalitnějšího lihu určeného ke konzumaci, a ten pak fiktivně 

sám denaturoval v areálu Moraviachemu.  

K tomu, aby mohl sám líh denaturovat, potřeboval výjimku, povolení od ministerstva zemědělství, 

kterou také po léta dostával. Nikomu nebylo divné, proč Moraviachem kupuje drahý a kvalitní líh a 

ten pak chemicky znehodnocuje a míchá jej do autochemie. Denaturace v Moraviachemu probíhaly i 

několikrát týdně za přítomnosti celníků. Ti přijeli, strčili do nějaké obří nádrže tyč, zjistili, že je tam 

líh a kolik ho je, jakou má lihovost, ale už nezkoumali, jaký líh to je, jestli se v nádržích náhodou 

nenachází už jednou zdenaturovaný líh. On jim nahoře uvařil kafe, pustil nějaký film na videu, staraly 

se o ně mladé zaměstnankyně firmy.  

Březinovi lidé mezitím míchali už jednou zdenaturovaný líh v nádržích a ten čistý, určený 

k nelegálním obchodům, přepouštěli skrytým potrubím do podzemních zabetonovaných nádrží. 



Postupně jej pak rozváželi do dalších tajných skladů rozmístěných po republice a z těch je dodávali 

likérkám nebo nějakým těm partičkám, které z toho někde ve sklepě míchaly falešné destiláty a 

olepovaly lahve falešnými kolky.  

Takže jsme dali dohromady všechny materiály a jeli jsme hned o víkendu do Olomouce za státním 

zástupcem Ivo Ištvanem, abychom byli schopní hned v pondělí zahájit úkony a rozjet to naplno. A 

protože šly informace, že Březina má prostup do policie i do celníků, tak jsme se trochu schovali. Sice 

to vypadalo, že jsme součástí týmu, který byl pod náměstkem policejního prezidenta Vaška Kučery, 

ale měli jsme svůj vlastní tým z naší ostravské expozitury, což nevěděl nikdo, a jeli jsme si po vlastní 

lajně. Takže Březina si myslel, že děláme jen ty metanolové mrtvoly a že má všechny informace, 

zatímco my jsme šli po něm přes jeho kriminální obchody s nezdaněným lihem.  

Jirka Komárek už dva roky předtím, než vypukla metanolová aféra, dal dohromady na ostravské 

expozituře tým lidí, který shromažďoval informace o miliardovém byznysu rodiny Březinů. Oni 

neobchodovali s metanolem. Naopak, jejich alkohol byl naprosto čistý a dá se říct, že alkohol 

vyrobený z jeho lihu byl ten nejkvalitnější, jaký se dal na nelegálním trhu sehnat. Alespoň 

v posledních letech, když nakupoval líh z Kojetína. Dříve tomu ale tak nebylo. 

Když jsem si vyhledával materiály z tehdejšího tisku, tak tam se psalo, že Březina chtěl vytisknout 

falešné kolky na lahve s alkoholem v miliardové hodnotě. Je to vůbec možné?  

Je. Aby Březina a jeho skupina mohli nezdaněný líh prodávat ve velkém a nemuseli jej složitě 

prodávat po vesnických hospodách, museli lahve opatřit i kolky. Ty získávali různými způsoby. Od 

úplatných celníků, administrativními podvody při fiktivních vývozech mimo EU či při fiktivních 

objednávkách z již vyrobených, ale fakticky neprodaných lahví. Využíval při tom svých kontaktů na 

celní správu.  

On potřeboval kolky na miliony lahví, které pak dodával do velkých obchodních řetězců. Musel také 

zachovat jakousi kontinuitu v odběrech lihu z Kojetína a jeho nelegální sklady nebyly nafukovací. 

Proto začali organizovat nákup speciální tiskárny v Číně a začali shánět speciální ceninový papír, na 

který by kolky tiskli. Naše ostravská expozitura jejich činnost sledovala a shromažďovala.  

Když provedli objednávku papíru, tak vyšlo najevo, že na to množství, které poptávali, se daly 

natisknout kolky pro nezdaněný alkohol, u něhož – kdyby se dostal na trh – by došlo k daňovému 

úniku ve výši jedné až dvou miliard. Pro případy padělání byl věcně příslušný ÚOOZ, ale úniky na 

daních spadaly pod celníky nebo pod ÚOKFK. Ten ale vždy tvrdil, že Březina je pro ně malá ryba. 

Proto jsme se rozhodli kontaktovat celníky a s těmi na rozkrytí Březinovy skupiny spolupracovat. 

Založili jsme s celníky pracovní skupinu, první společná porada našich lidí z ostravské expozitury a 

celníků se uskutečnila na jejich pracovišti v Olomouci. Proběhlo předání informací, rozbor situace a 

rozdaly se úkoly. Ale když se naši kluci vrátili zpět do Ostravy, tedy asi hodinu po skončení porady, 

tak si už lumpové na úkonech povídali… 

Myslíte odposlechy?  

Jo, tak na těch už jsme slyšeli, jak Březinovi hoši hovoří o tom, co se na té poradě probíralo. Kdo tam 

co řekl, co tam řekl Komárek, co tam řekl ten a ten, co se chystá a podobně. Takže všechno šlo 

on-line lumpům ještě dřív, než se napsal zápis z porady. 



Co se dá ale dělat, když nemůžete podniknout žádná opatření, aniž by o nich protivník hned 

nevěděl? 

Udělali jsme jediné možné z hlediska příslušnosti a možnosti dalšího rozpracování Březiny a spol. 

Před celníky naši hoši začali předstírat, že se nedaří, že informační zdroje nic nového nepřinesly, že 

předchozí informace se nepotvrdily a že je Šlachta nutí to ukončit, že to nikam nevede. Tuhle hru 

jsme hráli několik měsíců a pak z týmu odešli. Samozřejmě jsme na Březinovcích pracovali dál a o to 

skrytěji. Nechci být vůči celníkům krutý, ale tenkrát se ukázalo jejich propojení s podsvětím poprvé a 

hned v té nejhrubší formě.  

Pod vás ale spadalo i násilí a zločinecké struktury. A za Březiny se páchalo násilí hodně, co 

pamatuju. Vydírání, spoustu lidí zbili, protože buď zloděj okrádal zloděje, nebo zastrašovali lidi, 

kteří jim nebyli ochotní vyjít vstříc. Nemohli jste si to tedy stáhnout pod sebe celé?  

Jenže víte, jak funguje mafie. Březina sice působil hlavně na Moravě, ale sklady měl po celé 

republice, a kontakty tudíž tady. Takže informátor vám neřekne: Oni na mě nebo na támhletoho 

tlačej. A každý státní zástupce nebo soudce chce konkrétní informace, aby povolil odposlechy či 

vůbec zahájil úkony v trestním řízení. Nestačí mu to zdůvodnit: On informátor XY říká, že Březina 

někoho vydírá. A když nemáte odposlechy, sledování a svědci nevypovídají, protože se bojí, nemáte 

nic. Máte jen informace od informátora, jehož totožnost nemůžete z logických důvodů nikde uvést. 

Takže jsme se drželi hlavně těch kolků a té obrovské škody, kterou plánovali republice způsobit. Ale 

to jsme dělali ještě předtím, než vypukl metanol a mohlo se to spustit naplno.  

Ještě před metanolem jsme dělali první prohlídku v prostorách likérky napojené na Březinu, našli 

jsme nějaké vzorky papíru. Pak začal metanol, my jsme všechny předchozí poznatky, takový pelmel 

dali dohromady, zvýšila se frekvence informátorů, protože ani těm se nelíbilo, že najednou kvůli 

byznysu, který jel v pohodě, umírají lidi. Začali se dokonce sami hlásit s informacemi a snažili se 

pomáhat. 

Takhle jsme se dostali k informaci, že v Olomouci, v bývalých sladovnách, má být nějaký velký sklad 

plný alkoholu a že by to mělo patřit Radku Březinovi. Nastartovali jsme toho úředního šimla žádostí 

o povolení a to už i státní zástupci a soudci byli daleko vstřícnější a nikdo nelpěl na podepsaných 

výsleších, kterými by se dokládaly ty informace, které jsme získali ještě před půl rokem. Chystali jsme 

se tam provést prohlídku, jenže informátor zřejmě poskytl stejnou informaci i policii v Olomouci a ta 

začala ten areál hlídat, což samozřejmě neuniklo pozornosti správce objektu. Dozvěděl se to Březina 

a snažil se zamaskovat stopy.  

Jak? Vylít alkohol? Nebo ho odvézt jinam?  

On tam měl kromě toho čistého alkoholu připravené i sudy s denaturační směsí, pomocí které by 

statisíce litrů proměnil v to, co je už nevinné – tedy skoro bezcenný líh, který se používá k technickým 

účelům. Musel ale rychle sehnat chlapy, kteří by tak velké množství zdenaturovali. Ti se tam v noci 

před naším zásahem přes střechu vloupali a celou noc tam nalívali do tisícilitrových nádrží tu směs. 

Jak se to ale odpařuje, tak už to k ránu bylo znát, všichni byli ožralí na šrot jen z těch výparů. To jsme 

se dozvěděli druhý den z odposlechů jejich telefonů, jak už si dělají srandu i z toho, že svítá a policie 

se tam chystá vpadnout! Zbytek dokonce nakonec vypustili do kanalizace. Víte, co by se mohlo stát, 

kdyby to náhodou chytlo?! Policistům z Olomouce, kteří venku hlídali, doslova tekly tisíce litrů 

nejdražšího lihu pod autem. 



Devadesát procent toho alkoholu se jim podařilo zničit, ale my jsme naopak rozšířili trestní 

oznámení na obecné ohrožení. I hasiči, kteří se hned snažili tu hrůzu zlikvidovat, byli zděšení z toho, 

co to mohlo způsobit.  

Vy jste ale díky těm odposlechům znali pachatele?  

Asi tak polovinu ano. Jenže Březina měl k dispozici několik skupin, každý jejich vedoucí měl k ruce 

deset chlapů, takže když takhle na poslední chvíli zavelel: „Jedem!“ sebrali spoustu náhodných 

pomocníků, které jsme neznali. Bohužel – tedy bohužel pro ně – tam ale zapomněli trychtýř, co se 

s ním nalévá do aut benzin, a když jsme objeli v širokém okolí obchody i benzinové pumpy, zjistili 

jsme, že u jedné benzinky v Přerově ten trychtýř někdo v noci koupil. A podle kamerových záznamů 

jsme zjistili, že to byl sám Březina.  

Když se vrátím k tomu principu – oficiálně přece tahle produkce šla proti smyslu zisku, ne? On bral 

z Kojetína čistý líh, aby ho oficiálně cpal jen do autochemie, takže by vlastně musel prodělávat. To 

nikomu nebylo nápadné?  

Nikdo se nestaral. V Kojetíně byl dobrý zákazník, s velkými odběry, celníci se taky nestarali, všechno 

běželo ke spokojenosti všech.  

Když jsme měli tu událost v Olomouci online, vytipovali jsme si pár lidí, které by mohl oslovit a 

zastrašit, aby zakryl vlastnictví toho lihu, takže jsme obsadili technikou místa, kde by se s nimi mohl 

sejít. A Březina se opravdu sešel se správcem toho skladu a nabízel mu tolik a tolik peněz, když 

prohlásí, že ten objekt si od něj pronajal určitý podnikatel, který pár měsíců předtím zemřel. Tenhle 

trik se mimochodem prolínal i celou lihovou a metanolovou kauzou.  

Po schůzce se správcem jsme si řekli, že už toho máme na Březinu dost, a rozhodli jsme se ho 

zatknout. On po vypuknutí metanolové kauzy začal být daleko opatrnější, měnil vozidla, zahodil 

všechny telefony, takže střídavě jsme měli hlášení, že ho viděli v Praze, v Ostravě, bylo prostě 

obtížné někde ho zastihnout. Přitom jsme měli vytipovaný velký okruh lokalit, které nějak souvisely 

s ním nebo se širší rodinou. Domy, byty, sklady, chaty, jeho otec vlastnil velký hotelový komplex – 

dohromady kolem padesáti objektů. 

Nakonec jsme zjistili, že zajel do hotelového komplexu v Kostelci u Zlína. Já jsem v té době byl na 

ředitelství v Praze, takže zásah vedl Jirka Komárek. Uplynula hodina, v televizi už běžela lišta: ÚOOZ 

ZASAHUJE, OBSAZUJE OBJEKTY. Uplynula druhá hodina, Jirka pořád: „Hledáme, hledáme!“ Tak jsem 

se sbalil a na majáky letěl na Moravu. A byl jsem rozhodnutej, že jestli Březina nebude, už si píšu 

žádost do civilu.  

Když jsem dorazil do Kostelce, už hoši prohledávali hotelový komplex pět hodin, Jirka Komárek seděl 

na obrubníku na bobku, a když jsem se ho zeptal, co je, jen pokrčil smutně rameny: „Eště ho 

nemáme. Nemůžeme ho najít.“ 

My jsme si ale byli jistí, že tam je. Sice – jak jsme hlídali objekty po celé republice – jsme dostali 

během dopoledne několik zpráv z různých míst, že ho tam viděli, čili panoval určitý chaos. Ale na 

druhé straně ten příslušník ze sledky, který ho viděl vjet do otcova hotelu spolu s bratrem, byl starý a 

zkušený a šel se pro jistotu nenápadně ujistit do restaurace. A tam je viděl. Oba i s otcem. Takže jsme 

mu věřili, že Radek Březina opravdu někde v tom rozsáhlém hotelovém komplexu je.  



Šly ale zároveň takové fámy, že z areálu hotelu vede ven tajná chodba právě pro tenhle případ, takže 

perimetr, který jsme kolem uzavřeli, byl opravdu rozsáhlý. V podstatě jsme uzavřeli celý Kostelec a 

kontrolovali každé vozidlo, každou osobu. Jako ve válce.  

Hotel sám o sobě byl velký, několikapatrový panelák s mnoha pokoji a kancelářemi, takže jenom ten 

prohledat vyžadovalo spoustu času. Začali jsme v kanceláři majitele – což byl Radkův otec –, 

prohledali jsme kanceláře, které tam měl Radek i jeho bratr Tomáš, a tam jsme našli zpřelámané SIM 

karty a cédéčka, takže to nás jen utvrdilo, že tu Radek opravdu byl a snažil se zničit důkazy.  

Šli jsme od střechy patro po patru, pokoj po pokoji. Naštěstí v té době byl hotel obsazen výpravou 

důchodců, šedesát až devadesát, někteří o chodítkách. Ti nejenže neprotestovali proti prohlídce 

pokojů, ale naopak to pro ně bylo příjemné vzrušení a snažili se našim hochům pomáhat: „Ještě jste 

se nekoukli do té skříně! A pod postel!“ Báječně spolupracovali a pomáhali, nikdo se nepohoršoval, 

nestěžoval si. 

Prohlídka trvala mnoho hodin, v přízemí jsme zadrželi bratra Tomáše s milionem v hotovosti po 

kapsách, který se snažil zmizet, ale hlavního podezřelého, Radka, jsme pořád neměli. 

Nebáli jste se, že ho varovala sama policie? V lednu 2017 uvedl Zpravodajský web Českého 

rozhlasu, že se jihomoravští policisté jezdili do hotelu, který vlastnil Březinův otec, rekreovat 

naprosto legálně. „V roce 2007 byla Policií České republiky, Správou Jihomoravského kraje, 

uzavřena v rámci vyhlášené zakázky smlouva na zabezpečení 27 ozdravných pobytů policistů 

formou tělesných rehabilitačních aktivit s firmou Lázně Kostelec se sídlem Hotel Lázně Kostelec,“ 

odpověděl webu šéf kanceláře ředitele jihomoravské policie Jindřich Secký. Prý si tam jezdili léčit 

klouby. 

„Vše proběhlo v rámci platných předpisů. Žádné informace ve směru, který naznačujete, nám 

nebyly známy,“ sdělil webu tehdy mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb. Přitom Radek Březina 

byl stíhán za nedovolenou výrobu alkoholu už v devadesátých letech. A v době, kdy si tam policisté 

jezdili léčit klouby, měl ve společnosti, která hotel vlastnila, pět procent.  

K tomu, jak se sám Radek nakonec stavěl ke svému zatčení a jak suverénně doufal, že dlouho ve 

vazbě nezůstane, protože má dobré styky, se dostaneme později. Faktem ale je, že jak jsme 

postupovali hotelem a pořád bez výsledku, docela jsem se potil.  

Nakonec jsme došli ve sklepě do poslední místnosti, kde sálal kotel na piliny, kterých tu byla obrovská 

halda. Nikomu se tam moc nechtělo, protože tam bylo opravdu strašný vedro. Ale pes na tu haldu 

pilin začal ňuchat a nakonec z ní vylezl Radek Březina, úplně propocený, na pokraji infarktu a říkal: 

„Kurva, konečně jste mě našli! Já už jsem myslel, že tady chcípnu!“ 

Ukázalo se, že aby v tom horku a v těch pilinách vydržel, vzal si nějaké tlumicí prášky, jenže ty 

mezitím přestaly působit. A on slyšel, jak se přibližujeme chodbou, tak se do pilin úplně zavrtal 

včetně hlavy. 

Když jsme ho našli, to bylo pro nás jak Vánoce! Výkřiky, oslava! Přijel i státní zástupce z Olomouce 

Roman Kafka, který se rád ukazoval v médiích, a když jsme Březinu našli, sedl do auta, jel k těm 

páskám, které hlídaly kolem perimetru uniformy a kde čekali novináři, hrdě se jim pochlubil do 

kamer: „Tak jsme ho našli. Zbytek vám řekne Šlachta!“ A jel do háje… 



Pokračovalo vyšetřování, do vazby putoval i jeho bratr. Když jsme ho poprvé vyslýchali, tak se jako 

první pídil po tom, kdo jsme. Vypovídat odmítal, přezíravě mával rukou: „Já budu brzy venku. Za 

čtrnáct dní jsem venku.“ 

Jen se pak zeptal: „Vy jste z Brna nebo od Béďu?“ Béďa byl krajský policejní ředitel ze Zlína. 

„My jsme z Ostravy. Z ÚOOZ,“ řekl mu Jirka Komárek. A bylo vidět, jak je najednou Březina 

překvapený, jak znejistěl, protože si představoval, že to má ošéfovaný úplně jinak.  

Řekli mu, že teď půjde na celu, že je obviněný a Béďa ho rozhodně nezachrání. A když odcházel, otočil 

se na ty naše hochy a řekl jim: „Tak se později zastavte.“ Jako kdyby naznačoval, že se později o své 

trestné činnosti bavit bude. 

My jsme mezitím vyšetřovali, zajistily se další sklady s lihem, i metanolová aféra pokročila a někdy 

koncem ledna 2013 s ním Jirka Komárek zase hovořil. Radek Březina už chápal, že tentokrát z toho 

asi nevyvázne, ve vazbě už byl předtím několikrát, takže v policejní práci se vyznal, a tehdy z něj 

začaly padat ty náznaky. Že co kdyby to všechno bylo jinak, že by to šlo nějak zařídit, a nakonec z něj 

vylezla i konkrétní suma. „Co kdyby to spravilo deset.“ Deset milionů. A že by to šlo přes jeho 

manželku.  

Jirka Komárek zavolal hned bachaře, hned sepsal úřední záznam, korupční jednání a podobně, to se 

soudilo až teď (jaro 2020). 

Radka Březinu soud nepravomocně potrestal 13 lety, jeho bratr Tomáš jako nejbližší 

spolupracovník dostal pouhé 4 roky díky tomu, že vypovídal a pomohl vyšetřovatelům. 

Obchodováním s nelegálním lihem měli stát na daních obrat o 6,4 miliardy korun. On se ale Radek 

snažil ovlivňovat svědky i z vězení, jak jsem slyšel. Proslýchalo se dokonce, že za ním chodilo na 

návštěvy hned několik advokátů, že měli rozdělené role a že jim přiděloval konkrétní úkoly. Kdo 

koho navštíví a co mu nabídne, aby vypovídal, jak je potřeba. Je to pravda?  

O tom nic konkrétního říct nemůžu, ale pravda je, že víc advokátů za ním chodilo, lítaly pro ně 

milionové částky za úkony, za které se obvykle platí daleko míň, a jejich návštěvy byly velmi dlouhé. 

S tím uplácením – on měl filozofii takovou třístupňovou. Nejdříve se snažil toho dotyčného uplatit. 

Když se nenechal, tak se ho snažil zastrašit. A když ani to nefungovalo, opravdu mu někdo ublížil. 

Většinou ho zbili. Proto se Březinů bála celá Morava.  

To otvírá zajímavou otázku: Jak se uplácí policajt? To se řekne nebo napíše na papír? Nebo naznačí 

gestem? 

To záleží na různých okolnostech, třeba o jakou trestnou činnost se jedná, jaký trest za něj hrozí, 

finanční možnosti pachatele, důležitost osoby policisty a jeho možnosti v trestním řízení, jeho 

pověst, kterou má v kriminálním prostředí atd. Radek Březina je velice inteligentní a schopný, o 

čemž svědčí už jen rozsah trestné činnosti a velikost zločinecké skupiny, kterou řídil. Možná právě 

proto, že skupinu vedl a držel v chodu na principech zastrašování, ale především korupce a úplatků, 

žil v přesvědčení, že uplatit se dá každý a záleží jen na tom, kolik se nabídne peněz. Vůbec si 

nepřipouštěl, že by někdo odmítl úplatek deset milionů. V tomhle případě se ale spletl, když chtěl 

uplatit Jirku Komárka. Jak jsem říkal dříve, ten neváhal a hned po jeho nabídce vše oznámil mně a 

státnímu zástupci. Bohužel celou kauzou Březinovy skupiny se korupce a uplácení prolínaly a můžu 



říct, že bez toho by v takovém rozsahu a po tak dlouhou dobu Březina páchat trestnou činnost 

nemohl. Takto „spolupracoval“ s policisty, celníky, příslušníky tajných služeb a dalšími osobami. 

Tajných služeb, to si nějak nedokážu představit, k čemu by mu tajné služby byly dobré? 

Nemůžu být zcela konkrétní, ale obecně se jednalo o ochranu před činností orgánů činných 

v trestním řízení, tedy ochranu před ÚOOZ.  

Ohledně Březinova gangu už bylo zveřejněno snad úplně vše, ale o tom, že by mu pomáhaly i tajné 

služby, jsem nikde nenašel žádnou zmínku. To jste nijak neřešili? Někdo na vás tlačil, abyste to 

nedělali? 

Ale ne, nebylo to o zastrašování. Trestnou činnost, ale už i podezření z trestné činnosti příslušníků 

tajných služeb může podle zákona prověřovat a vyšetřovat pouze sama tajná služba, u které je 

podezřelý příslušník ve služebním poměru. Museli jsme tedy ze zákona kontaktovat vedení té tajné 

služby a předat jí informace o podezřeních, které jsme zjistili. To jsem také jako ředitel udělal. 

Do Ostravy se po nějaké době dostavili dva příslušníci té tajné služby s tím, že si jedou po tom mém 

oznámení pro důkazy. Jednalo se o utajované materiály, s jakými může přijít do styku pouze osoba, 

která má odpovídající prověrku a pověření, že s takovými informacemi může nakládat. Když Jirka 

Komárek před předáním materiálů chtěl, aby předložili prověrku, že mohou materiály převzít, tak 

mu řekli, že ji nemají s sebou, a do našeho odchodu v roce 2016 se už neukázali. 

Můžete být alespoň trochu konkrétnější k lidem, které Březina uplácel? 

Bohužel, tahle část ještě nebyla projednána před soudem, takže bych se mohl dostat do střetu 

s povinností mlčenlivosti. Taky bych nechtěl nějak ohrozit či ovlivnit rozhodování soudu. Můžu však 

říct, že se to týkalo i osob z našich vlastních řad. 

Takže Březina využíval i vaše vlastní lidi z ÚOOZ? 

Bohužel, ten útvar měl skoro 400 lidí, a i když jsme se snažili vždy zjistit o nových policistech co 

nejvíce a výběrové řízení jsme měli velice náročné, tak nikdy nezaručíte, aby se na útvar nedostal 

nějaký darebák, který je ochotný za peníze vynášet informace pro jiné darebáky. 

Mimo to, že Březina měl na výplatní listině celníky a policisty z jiných útvarů, jsme také zjistili, že ke 

své ochraně a zjišťování informací z policie využívá i našeho kolegu z brněnské expozitury 

Švábenského. Bylo to hned na počátku, kdy jsme na kauze začali pracovat, a tak jsme nemohli proti 

Švábenskému rázně zakročit, abychom rozpracování celé kauzy neohrozili. 

Tenkrát jsme mezi policisty pustili informaci, že s týmem Metyl za ÚOOZ spolupracuje ostravská 

expozitura a že veškeré informace se mají směřovat do Ostravy. Švábenský byl v „práci“ pro Březinu 

velice aktivní a chtěl zjistit, co se v Ostravě všechno děje. Předstíral, že má cenné informace 

k lihařům, a snažil se proniknout mezi kolegy v Ostravě. Neustále psal poznatky o stáčírnách lihu a 

o lidech, co s nezdaněným lihem obchodují. 

Jednalo se však o informace k tzv. mrtvým větvím Březinova gangu, které už svoji činnost ukončily, 

anebo k lidem z Březinovy konkurence. Ty poznatky psal ještě před vypuknutím metanolové kauzy a 

všechny byly v Ostravě prověřeny. Jediným cílem Švábenského bylo získání důvěry lidí, co pracovali 

na lihu, a získání citlivých informací z ÚOOZ pro Březinu. Tuhle hru jsme se Švábenským museli hrát 



celkem dlouho, vlastně až do doby, kdy byl Březina uvězněn a on zjistil, že je jen otázkou času, než 

bude obviněn i on sám. Nejprve odešel z útvaru a pak i od policie. 

Švábenský pak den poté, co mu potvrdil soud šestiletý nepodmíněný rozsudek za přijímání 

úplatku, podvod a zneužití pravomoci, spáchal sebevraždu. Před smrtí ale natočil šestihodinové 

video, kde se snaží očistit. Vás a vaše lidi obviňuje z toho, že jste vlastně zavinili vypuknutí 

metanolové aféry a smrt mnoha nevinných lidí. Proč jste se vy nebo policie nějak nebránili? 

Březina už byl ve vazbě, stěžejní důkazy byly zajištěny a nebylo tedy už co skrývat a tajit. Zvlášť 

když ty informace, co od něj – byť posmrtně – zazněly, vážně ohrožovaly důvěru veřejnosti ve vás 

osobně, v celou policii a bezpečnost ve státě? 

Víte, pane redaktore, to už byla součást přípravy podmínek pro rozprášení ÚOOZ a mé odvolání 

z funkce ředitele. Já sám jsem opakovaně chtěl po Laubem a po Tuhém, aby se proti informacím od 

Švábenského, které tak, jak byly veřejnosti prezentovány, opravdu zněly strašně, nějak ohradili. 

Všechno to bagatelizovali, zlehčovali a odmítali se jakkoli ohradit proti těm lžím. Dokonce je oba na 

jedné poradě Jirka Komárek a další kolegové vyzvali, aby se k tomu postavili a nenechali ubližovat 

policii a poškozovat její důvěru u občanů. Jirka Komárek je taky vyzval, aby se seznámili s důkazy a 

informacemi, které prokazovaly, že tyto informace nebyly pravdivé, na což jsme měli jasné důkazy. 

Oni to odmítli a nechali tuto kauzu, aby dál očerňovala naši práci. Já bych zde mohl popisovat, o co 

přesně šlo, ale nechci a nebudu to dělat. Vzhledem k té tragédii jsem přesvědčen, že to není 

vhodné. Vše bylo hodně důkladně jako obvykle prošetřeno s jasným výsledkem. 

Na tomto místě bych chtěl jen čtenářům připomenout své vyjádření hned po Švábenského smrti… 

Ano. Tehdy jste vydal poměrně obsáhlé prohlášení, kde se mimo jiné píše: 

Jednoznačně a důrazně odmítám jakékoli náznaky obvinění, že by snad náš útvar svou nečinností 

měl na svědomí lidské životy v tzv. kauze Metanol. Toto obvinění je absurdní a urážející. Neexistuje 

žádný záznam o tom, že by pan Švábenský přinesl již v roce 2010 nějaký poznatek ke kauze, kterou 

se mimochodem ani později nezabýval náš útvar, ale speciální tým Policejního prezidia. Stejně tak 

mohu vyvrátit, že by takové informace byly součástí svazku informátora „Kato“, o kterém se 

hovoří. Obvinění je účelové a nepravdivé. 

V únoru roku 2010 pan Švábenský přinesl poznatek, o kterém je veden záznam, který upozorňoval 

na možné daňové úniky a padělání kolků na lihoviny. Tento poznatek zapadal do v té době již 

prováděného šetření, kterým se zabývala jiná součást ÚOOZ SKPV. Nebudu zde popisovat 

konkrétnosti tohoto šetření, ale tato věc byla rozpracována a neměla žádnou souvislost či 

propojení do pozdější kauzy Metanol. Zde je namístě také připomenout, že tzv. kauza Metanol – a 

s ní spojené tragické následky – se váže až k roku 2012. 

Náš útvar se stal z pokynu tehdejšího náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie 

a vyšetřování součástí týmu Metanol krátce po jeho založení, protože již v té době měl ÚOOZ 

operativní informace (a zde je namístě upozornit, že nikoli od pana Švábenského) o černém 

obchodu s lihem. Zdůrazňuji o černém obchodu s lihem, konkrétně o možných utajených skladech 

nezdaněného lihu, nikoli o pančování lihu metanolem. Jak metanolová kauza, tak kauza lihové 

mafie se prověřovaly a vyšetřovaly samostatně a odděleně. V obou těchto kauzách je odlišná 

právní kvalifikace, figurují v nich jiné osoby a každá z kauz je či byla také samostatně soudně 



projednávána jinými soudními senáty. Naším úkolem bylo společně s ÚOKFK odkrýt a vyšetřit 

nelegální trh s lihem a tento úkol jsme splnili. 

Dnes už ale nejste u policie a můžete mluvit méně úředně. Třeba jak Švábenského smrt vnímáte 

s odstupem času z lidského, nikoli služebního hlediska? 

Já jsem byl na začátku u toho, když se Švábenský nabíral. Byl to mladý kluk a od začátku chtěl 

pracovat se zdrojema a v terénu. Já jako ředitel jsem ho potom ztratil z dohledu, protože mu veleli 

lidi z vedení brněnské expozitury a on byl zaměřený na prostředí kolem Zlínska. 

Já si myslím, že v jeho případě jsme udělali chybu my z vedení, protože neměl zkušenosti z práce 

s informačníma zdrojema, a měl k sobě dostat zkušenějšího kolegu, který by ho upozorňoval právě 

na ty záludnosti, kdo koho řídí. Jestli policajt svůj zdroj nebo zdroj policajta. U toho Standy to bylo 

bohužel takový markantní s těmi fatálními následky nejenom z toho rozsudku, který byl 

nepodmíněný, ale i z té nešťastné události, která následovala. 

Mě to hrozně mrzí, ale na druhé straně všechno, co řekl na videu, pak bylo prověřené. On už byl 

v takovém stavu, že na tom zmíněném videu mluvil i o věcech, u kterých nemohl být, a zároveň se 

chtěl pomstít všem, kdo podle jeho názoru na něj útočili. Inspekce po prověření těch jeho tvrzení 

nenašla z naší strany nic, co by bylo v nepořádku, a i teď při soudech s Březinou a jeho kumpány se 

ukazuje, že Standa tam zainteresovaný byl. Ani bych to nechtěl z ohleduplnosti vůči jeho blízkým 

nějak dál rozpitvávat. 

Znovu jsme ale u otázky, kde je hranice, kdy policista vychází svému informátorovi vstříc, aby z něj 

dostal informace, a kde už to je moc, takže informátor vlastně zneužívá policistu… Dá se to 

vymezit nějak obecně? 

Tady už to nebylo bohužel o hranici, ale už přímo o nějakém majetkovém prospěchu. Protože ta 

zkušenost, co je a co není správně, ta tam prostě chyběla. A zase se bavíme o těch starších, kteří mají 

ty zkušenosti předávat. Pak stačí jeden okamžik a ten, kdo s tím zdrojem nepracuje, už nedokáže 

odhadnout, kdo koho vytěžuje. Jestli policajt svůj zdroj nebo zdroj policajta. 

  



KAPITOLA PATNÁCTÁ 

+ Chovanec a Laube 

+ Kauza Vidkun 

+ Policajti proti policajtům 

 

 

 

Zmínil jste další jména. Nového ministra vnitra Chovance, nového policejního prezidenta Tuhého a 

jeho zástupce Laubeho. Vy jste se s Chovancem znali před tím, než se stal ministrem vnitra? 

Vůbec jsem se s ním neznal. Sledoval jsem jeho kauzu, jak byl na Hradě a jak potom shodil své 

spolustraníky… 

Opět musíme čtenářům připomenout, že myslíte ten slavný pokus o tzv. lánský puč po volbách 

v roce 2013, kdy se členové ČSSD Hašek, Škromach, Zimola a Chovanec za zády předsedy Sobotky 

potají vypravili na Hrad za prezidentem Zemanem, aby vyjednávali o budoucí vládě. A když to na 

ně prasklo, všichni lhali, že k ničemu nedošlo. Jediný Chovanec se přiznal – a pak se z něj stal 

ministr vnitra. Můžeme jen spekulovat, zda to místo dostal od Sobotky za odměnu… 

My už tehdy jsme si říkali s klukama, že to bude zase nějakej šíbr. Ani od našich kolegů z Plzně jsme 

na Chovance neslyšeli nic moc pozitivního, mluvilo se o něm a jeho propojení s některými zájmovými 

osobami z Plzeňska. Samozřejmě jsme čekali, koho si vybere jako své spolupracovníky, a to na pozici 

policejního prezidenta a náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování. 

To pro nás bylo důležité, protože to byl můj bezprostřední nadřízený.  

A co se tedy dál dělo? 

Vašek Kučera mi sdělil, že bude muset končit, že mu to bylo jasně naznačeno a že se bude vracet 

zpět na kraj jako ředitel. Asi dva týdny před tím, než měl skončit, jsem u něj řešil jednu kauzu, a to 

prodej zbraní do Íránu, na které jsme spolupracovali s kolegy z Ameriky. Tuto kauzu popisuji zvlášť a 

podrobně v jiné části této knihy. Problém byl, že kolegové z USA měli v prostředí nasazeného 

člověka, který komunikoval s mými lidmi, a požadovali, aby v této kauze pokračoval jeden z mých 

hochů, protože k němu měl ten nasazený člověk naprostou důvěru. Tato důvěra je vždycky velmi 

křehká a dlouho se buduje.  

Bohužel, podle závazného pokynu policejního prezidenta měl tento kontakt převzít příslušník jiného 

útvaru. Ředitelem tohoto útvaru byl v té době Zdeněk Laube. Snažil jsem se přesvědčit Červíčka i 

Kučeru, že je přece jedno, ze kterého útvaru bude policista komunikující s nasazeným agentem, a že 

když to bude dělat někdo, kdo nemá důvěru osoby nasazené v prostředí, tak se kauza nezrealizuje.  



Kučera tedy povolil výjimku a souhlasil s tím, že nadále bude v akci můj člověk. Asi za týden mi volal 

Červíček, ještě jako policejní prezident, že byl za ním Laube a stěžoval si na mě. Měli jsme si to 

následně vyříkat u Kučery, což dopadlo tak, že jsem se musel hodně držet, abych na Laubeho 

neskočil.  

Už v této době, kdy velel tomuto útvaru, spolupráce s ním pro mě prakticky nebyla možná. Zajímalo 

ho jedině to, aby byly v pořádku všechny papíry, aby neudělal nikdo navíc nic, z čeho by mohl být 

problém. Přístup, který byl naprosto rozdílný od toho, jak jsem vedl útvar já. Bylo možné ho 

praktikovat u pořádkové nebo dopravní policie, ale ne u specializovaných útvarů a při objasňování 

takto složitých a citlivých kauz. Bohužel po nějaké době od tohoto incidentu jsem se dověděl, že 

Laube bude náměstkem policejního prezidenta pro SKPV. 

Tím se stal poté, co do funkce policejního prezidenta nastoupil Tomáš Tuhý. Od začátku mi bylo 

jasný, že to pro nás nebude dobrý. On mi nevěřil vůbec a já jsem nevěřil jemu ani Tomáši Tuhému. 

Říkal jsem si, že jde policie přesně v nastaveném směru, aby každá politická strana měla ve vedení 

někoho svého. Navíc Tuhý byl policista, kterého celou dobu zajímaly jen výhody pro něj samotného, 

což bylo také velmi brzy vidět. Hlavně mít „generála“, hezkou uniformu, kožené bundy a pěkné auto. 

Ale práce pro lidi nebyla vidět vůbec nikde. 

Bylo úsměvné, jak celé vedení Policejního prezidia sloužilo ministru Chovancovi. Jejich jediným 

zájmem bylo, aby v médiích vypadali dobře a neříkalo se o nich nic špatného. Nám zakázali 

komunikovat s médii a veškerá komunikace musela jít jen přes prezidium. Pamatuji si Pavla Hantáka, 

jak nevěděl, co máme a nemáme, respektive co smíme a nesmíme komentovat, a že na takovém 

útvaru je toho při jednotlivých kauzách docela dost. Bylo naprosto jasné, že spolupráce mezi mnou a 

tímto vedením Policejního prezidia a ministerstva vnitra nemůže trvat moc dlouho a velmi brzy 

skončí.  

Byli všichni velitelé k novému vedení policie tak kritičtí? 

Pamatuji si, jak jsem tehdy mluvil s ředitelem NPC Jakubem Frydrychem, a ten měl z jmenování 

Laubeho do funkce radost. Tvrdil, že to bude super. Že je jeden z nás, tak přece by nešel proti nám. 

Jakub byl vždycky takový snílek a NPC nikdy nikoho moc nezajímala. Dělala problematiku, která je 

velmi důležitá, ale není kontroverzní a v ničem se nedotýká ekonomických či politických věcí a 

zajímavých lidí. Snažil jsem se Jakubovi vysvětlit, že Laube je právě člověk, který mezi nás přišel 

s jasným záměrem – vyřešit ÚOOZ. On mi nevěřil, a když jsme se později bavili, uznal, že to v té době 

ne úplně dobře viděl a správně si to hned nevyhodnotil. 

Celá doba, kdy Laube působil ve vedení, byla pro mě velmi složitá. Už jsme dělali kauzu Vidkun, kauzu 

Bereta a já věděl i od zpracovatelů, jak se celé vedení policie projevuje servilně vůči Chovancovi a 

ČSSD. Od svých lidí jsem byl informován, co se děje, potom jsem chodil na porady a kličkoval jsem 

jako zajíc. Laube se vrátil od Chovance a snažil se zjišťovat, jestli děláme nebo neděláme na nějaké 

kauze. Vždy jsem mu říkal, že jestli nic nespáchali, tak se nemusí přece bát. Ale bylo mi jasné, že to 

jednou skončí, protože on zjistí, že mu lžu. A to přišlo vlastně po kauze Vidkun, kdy jsem ho předem 

neinformoval o plánovaném zadržení hejtmana Rozbořila. Pak jsem měl v kanceláři velký konflikt i 

s Tuhým, který mě obviňoval, že mu nedávám informace a využívám je jen pro sebe. Skončilo to mezi 

námi velkým křikem. Jsem přesvědčen, že ani jeden z nich neměl na tyto informace nárok, a pokud 

bych jim je předal, tak by se žádná kauza nepodařila zrealizovat a dotáhnout do konce.  



Po Vidkunu se mnou již moc nekomunikovali. Snažil jsem se například lidem přidat alespoň 300 

korun na policistu na osobní ohodnocení, ale ani to nebylo umožněno. Stále nám tvrdili, že „nejsou 

peníze“. Přesto nás opakovaně vyzývali k doplnění žádostí, ke zdůvodnění, a to obvykle ve velmi 

šibeničních termínech. A i když jsme všechno vždy splnili a zpracovali, nepřidali našim lidem ani 

korunu. Je to o to smutnější, když si uvědomím, co se ohledně financí dělo po reorganizaci. Ale o tom 

v jiné části této knihy. 

Musím říct, že pro mě bylo vedení Chovanec, Tuhý a Laube to nejhorší, které kdy u policie vůbec 

bylo. Zájem měli jen sami o sebe, o svůj osobní prospěch a o to, jak budou vypadat v médiích. Na 

porady vedení chodili dokonce lidi z mediální agentury, která sloužila Chovancovi! To bylo něco 

děsivého. Práce a lidi byli pro ně až na druhém místě. 

Kauza Vidkun se týkala vynášení informací z trestního řízení z policie do podnikatelsko-politického 

prostředí, ovlivňování trestního řízení a celkově činnosti policie dle přání a zadání některých 

podnikatelů a politiků. Po celospolečenských změnách v roce 1989 měla policie v Olomouci tu smůlu, 

že od prvopočátku byla pod politickým vlivem. Na počátku devadesátých let se tam dostal do funkce 

na tehdejším okresním ředitelství policie bývalý náměstek podniku Meopta Přerov Jaroslav Skříčil. 

Toho do vysoké policejní funkce bez jakýchkoli zkušeností dosadil tehdejší ministr vnitra Jan Ruml. 

Skříčil nikdy nebyl policista, samotné policejní práci nerozuměl, u velitelů preferoval spíš manažerský 

přístup a na faktické schopnosti, odbornost a autoritu se moc neohlížel. Za Skříčila se v Olomouci 

mezi policisty tradovalo, že pokud jsi dobrý a chtěl by ses ucházet o vyšší funkci, nesnaž se hlásit do 

výběrových a podobných řízení. Jistější je najít si politika z ODS, který už to zařídí. Vliv nad Skříčilem 

a policií v Olomouci pak postupně převzal Ivan Langer. Ten fakticky rozhodoval o obsazování 

klíčových míst v policii v době, kdy zastával pozici ministra vnitra napříč celou republikou. Byl to také 

Langer, který do funkce nově vznikající Generální inspekce bezpečnostních sborů – společně 

s poslankyní Janou Černochovou – v roce 2011 tlačil a protlačil jejího prvního ředitele Bílka a v roce 

2012 do funkce policejního prezidenta Červíčka. Langer tak v době, kdy měl svůj vliv v politice, do 

vysokých a vlivných funkcí v bezpečnostních sborech dosadil či nechal dosadit spoustu dalších lidí. A 

když to později potřeboval, využíval jejich vděčnosti k uspokojování svých cílů. Takto se dostal do 

vysoké funkce náměstka krajského ředitele pro trestní řízení policie v Olomouci i plukovník Karel 

Kadlec.  

Plukovník Kadlec byl vlastně ústřední postavou, kterou v kauze Vidkun ÚOOZ prověřoval. Můžete 

být tedy konkrétnější? Jak Langer Kadlece dostal do tak vysoké funkce a proč právě jeho? 

V případě Kadlece to bylo přesně podle vzorce, který jsem dříve naznačil. Kadlec byl podprůměrný 

řadový policista na hospodářské kriminálce v Olomouci. Nebyl schopný zpracovávat složitější 

případy a k tomu byl ještě líný a pro své arogantní vystupování mezi ostatními kolegy i neoblíbený. 

Na kriminálce mu přidělovali jen banální kauzy typu úvěrových podvodů. To byla v minulosti celkem 

rozšířená trestná činnost, kdy si někdo vzal na úvěr třeba televizi, ale zfalšoval nějaký údaj, 

nejčastěji potvrzení o zaměstnání a příjmu. Uvedl nepravdivé údaje a tím se dopustil úvěrového 

podvodu. To byly kauzy zcela jednoduché na zpracování a nebylo k nim potřeba žádných odborných 

schopností. Na takovou trestnou činnost byl Kadlec v Olomouci specialistou. Kadlec však hrál celkem 

obstojně tenis a při sportu se tak seznámil s podnikatelem Ivanem Kyselým a přes něj pak i s jeho 

kamarádem Ivanem Langerem. 



Kadlec byl nejen neschopný a arogantní, ale i docela hloupý, takže celkem nepokrytě rozhlašoval 

mezi kolegy, že jak se v Olomouci zřídí krajské ředitelství policie, právě on bude dělat náměstka pro 

trestní řízení krajskému řediteli. Že se zná s Langerem a ten že ho tam dostane. 

Nejdřív tomu nikdo moc nevěřil, ale to jen do doby, než se Kadlec dostal na tehdejší Inspekci 

ministra vnitra, kterou měl v dané době Langer jako ministr pod sebou. Kadlec tenkrát na okresní 

kriminálce zastával funkci řadového kriminalisty v sedmé platové třídě, a proto aby se podle zákona 

vůbec mohl ucházet o funkci náměstka krajského ředitele, kde byla desátá platová třída, potřeboval 

se před výběrovým řízením dostat minimálně do deváté třídy. Do té se fakticky dostal přijetím na 

inspekci. 

Přestože tenkrát na inspekci nikdo moc od policie nechtěl, chodili tam spíše chlapi z důvodu lepšího 

platu, než že by se chtěli jakkoli profesně realizovat, tak ani tam by Kadlece bez zásahu Langera 

nevzali. Tady nemohu být z důvodu mlčenlivosti konkrétnější, ale jsem si jist, že to, jakým způsobem 

bylo Kadlecovo přijetí na inspekci Langerem ovlivněno, zazní brzy u olomouckého soudu, kde se 

kauza Vidkun projednává. Snad jen můžu říct, že přijmout Kadlece na inspekci dostalo tehdejší 

vedení v podstatě příkazem od samotného Langera. Stejným způsobem pak byl Kadlec nainstalován 

do funkce Skříčilova náměstka pro trestní řízení na policejním ředitelství v Olomouci. Do tohoto 

výběrového řízení už se nikdo kromě Kadlece ani nehlásil. V Olomouci už v tu dobu všichni věděli, že 

za Kadlecem stojí Langer a že nemá cenu se někam hlásit. 

Dobře, říkáte, že Langer do vysokých funkcí dosazoval své lidi a že tak pak ovládal policii a další 

bezpečnostní sbory, jako třeba Inspekci ministra vnitra či později GIBS. To samo o sobě ale asi není 

trestné. Co bylo tedy konkrétně důvodem pro zahájení kauzy Vidkun a proč jste ji dělali právě vy na 

ÚOOZ, když obecně přece platí, že podezření na trestnou činnost policistů prověřuje inspekce, 

respektive GIBS? 

Kadlec hned po nástupu do funkce náměstka krajského ředitele začal dělat různá rozhodnutí a 

opatření, která ve své podstatě negativně ovlivňovala chod kriminální služby. Jeho právní povědomí 

bylo takřka na nule. Začal šikanovat schopné pracovníky služby, odstraňovat z funkcí odborně zdatné 

funkcionáře a na jejich místa instalovat tzv. své lidi, u kterých byla pro Kadlece hlavním kritériem 

bezmezná loajalita k jeho osobě. Jestli se také jedná o odborníka, bylo pro Kadlece nepodstatné. 

Přesně podle vzorce, který jsem dříve popsal v případě Langer a obsazování funkcí v bezpečnostních 

sborech. U podřízených neměl žádnou autoritu. Tu si musel násilně vynucovat v rámci svých 

velitelských pravomocí, přičemž se nekompromisně mstil těm, kteří odmítali plnit jeho nesprávná a 

často až nezákonná rozhodnutí. Sám při těchto střetech s podřízenými prohlašoval, že „ta knížka, co 

nosí vyšetřovatelé v tašce, mě vůbec nezajímá, bude to tak, jak jsem rozhodl já“. Myslel tím trestní 

řád a trestní zákoník. Současně pak začal Kadlec – s využitím svých oddaných – plnit různé žádosti a 

požadavky pro Langera a Kyselého. To samozřejmě neuniklo pozornosti některých kolegů a začala se 

množit různá oznámení na Kadlece, která byla prověřována nejprve inspekcí a později Gibsem. Ta 

oznámení většinou putovala na pracoviště v Hradci Králové, které bylo tehdy proslulé tím, že je 

vedení inspekce využívá k zametání kauz. Říkalo se, že tam si poradí úplně se vším, co je třeba shodit 

ze stolu. To se také vždy stalo a všechna oznámení na Kadlece byla odložena. On se pak z titulu své 

funkce těm, co si dovolili podávat oznámení, mstil. Vždycky věděl, kdo a co na něj na inspekci 

oznámil.  

O některé kauzy se v minulosti zajímala i média a policie a inspekce z toho měly vždy jen ostudu. Jako 

třeba kauza vedoucího inspekce v Olomouci Netušila. Po nějakém čase si Kadlec v Olomouci 



vybudoval pověst tzv. neprůstřelného šmejda, který má tak mocné zastánce, že je zbytečné na něj 

cokoli podávat, stěžovat si či oznamovat jeho lumpárny. Stále však bylo veřejným tajemstvím, že 

Kadlec vynáší informace z trestního řízení podnikateli Kyselému a Langerovi. Naši lidé z ostravské 

expozitury samozřejmě o těchto informacích věděli a zaznamenávali je. Nebylo však, kam je předat, 

nebyl nikdo, kdo by je rozpracoval. Já jako ředitel útvaru jsem se s tím ale musel nějak vypořádat, 

nemohl jsem si dovolit mít od svých kluků úřední záznamy o podezřeních o trestné činnosti policisty 

a nic s tím nedělat. 

Risknul jsem to a seznámil s tím svého tehdejšího nadřízeného. Tím byl náměstek policejního 

prezidenta pro trestní řízení Červíček. V tu dobu zrovna vznikala GIBS a doufali jsme, že se do vedení 

dostane někdo, kdo nebude pod vlivem Langera. Bohužel se tak nestalo a po pár dnech byl do funkce 

ředitele ustanoven Ivan Bílek, o kterém se již tenkrát mluvilo jako o jednom z lidí Ivana Langera. 

Hned v prvních dnech, co Bílek nastoupil do funkce, mi zavolal Červíček, že mám přijet na prezidium 

a předat informace přímo novému řediteli Bílkovi. Tenkrát měli naši kluci v Ostravě výborný přehled 

o kriminálním prostředí na Moravě, ale i o lidech z bezpečnostních sborů, kteří s tím prostředím 

spolupracovali a jeho trestnou činnost kryli či se na ní sami podíleli. Jednalo se o informace o 

podezřelé či přímo kriminální činnosti policistů, celníků, ale i příslušníků inspekce. 

Spolu s tehdejším šéfem ostravské expozitury Radimem Witou a šéfem 1. oddělení Jirkou Komárkem 

jsme tedy vyrazili na prezidium. V kanceláři u Červíčka už seděl Bílek, právě dokouřili vítězný doutník 

na oslavu ustanovení Bílka do funkce ředitele nové GIBS. Jirka je oba seznámil s informacemi o našich 

podezřeních k příslušníkům bezpečnostních sborů včetně těch směřujících ke Kadlecovi. Bílek si 

dělal poznámky, popsal několik listů papíru a podivoval se nad tím, jak je něco takového možné. 

Všechny zjištěné informace a poznatky jsme pak předali písemně na podatelně náměstka policejního 

prezidenta Červíčka, odkud pak byly vypraveny na GIBS. Ta písemnost byla utajovaná, takže nemůžu 

být konkrétnější k informacím, které obsahovala. Všichni tři jsme věděli, že je to celé asi úplně 

špatně, ale nedalo se nic jiného dělat. 

Jak s těmi informacemi GIBS naložil? Podařilo se jim něco z vašich informací prokázat a případně 

nějakého, jak vy říkáte, levého policajta či celníka z něčeho trestného usvědčit? 

V plném světle se tenkrát ukázalo, že se zřízením Gibsu, který měl zlepšit činnost při potírání 

kriminality příslušníků bezpečnostních sborů po nechvalně proslulé Inspekci ministra vnitra, vůbec 

nic nezmění. A že i nadále se budou některé kauzy prostě zametat a krýt trestná činnost některých 

vyvolených příslušníků. Po několika měsících mi cestou Policejního prezidia přišla utajovaná zpráva o 

výsledku prošetření našich podezření Gibsem. Nemůžu být konkrétní, ale obecně to bylo ve smyslu: 

podezření na toho a toho bylo vyvráceno, ptali jsme se jej, on tvrdí, že to není pravda, a další důkazy 

jste nesdělili. Podezření z takové a takové činnosti bylo vyvráceno, protože ten, co to měl spáchat, by 

tím pro sebe nic nezískal, a když není motiv, nebudeme nic prověřovat. Byla to prostě hrůza, jak se 

s tím GIBS vypořádal. Tenkrát jsme fakt nevěděli, jestli se už na všechno nevykašlat a raději z toho 

všeho neutéct do civilu. 

Když jsem pročítal dostupné články a informace ke kauze Vidkun, tak jsem narazil i na osobu 

vedoucího pracoviště GIBS v Olomouci plukovníka Uličného, který byl při spuštění akce Vidkun 

také zadržen. Uličný byl taky Langerův nebo Kadlecův muž u inspekce? 

Ano, lze ho tak označit. Když Kadlec „vyhrál“ to výběrové řízení a odešel z inspekce na post náměstka 

pro trestní řízení na krajské ředitelství v Olomouci, byl zrovna vedením oddělení Gibsu v Olomouci 



pověřen plukovník Netušil. Byl to mladý velitel, který do Olomouce přišel z Prahy a hodně brzy se 

začal orientovat v informacích, které kolem Kadlece hned po jeho nástupu do funkce běžely. Chtěl ta 

zjištěná podezření prověřit, zavedl je do informačního systému a přidělil si k tomu číslo jednací. 

Kadlec se to samozřejmě ihned dověděl a začal pracovat na jeho odstranění. Dokonce tam došlo 

k situaci, kdy na nějaké běžné poradě olomouckého ředitelství někdo v rámci jednání sděloval 

informaci, že na inspekci mají nového vedoucího Netušila, a předával na něj ostatním přítomným 

telefonní kontakt. Na té poradě byl i Kadlec, vzal si slovo a sdělil přítomným, že číslo na Netušila si 

nemají ani psát, že ve funkci vedoucího za pár dní už nebude. Po krátké době opravdu Netušila 

z funkce odvolali a na jeho místo nastoupil právě plukovník Tomáš Uličný. Šlo o Kadlecova kamaráda, 

který dříve pracoval jako řadový vyšetřovatel na Útvaru pro odhalování korupce a finanční 

kriminality. Nebyl to žádný špičkový vyšetřovatel, víc mluvil, než pracoval, a nadřízení na ÚOKFK ho 

nehodnotili dobře. V době, kdy odvolali z funkce vedoucího Gibsu Netušila, měl Uličný napsanou 

žádost do civilu, ale Kadlec ho přesvědčil, aby zůstal, že mu zařídí místo vedoucího na Gibsu 

v Olomouci. To se také zakrátko stalo. Uličný se pak později jako vedoucí účastnil pokusu o 

kriminalizaci svého předchůdce Netušila, a to právě v souvislosti s rozpracováním podezření 

týkajících se Kadlece, které Netušil vedl. Ale k tomu se ještě dostaneme. 

Vraťme se ale ke kauze Vidkun a Kadlecovi – jak tedy došlo k tomu, že jste to trestní řízení vedli na 

ÚOOZ? 

Po tom, co byly informace předané Bílkovi zameteny pod stůl, tak naši lidé nepřestali poznatky o 

dění v Olomouci, o Kadlecovi a dalších zaznamenávat a vyhodnocovat. Po nějaké době došlo ke 

dvěma událostem, které vyžadovaly, aby se na nich pracovalo a byly zahájeny úkony v trestním 

řízení. 

V prvním případě šlo o to, že Kadlec nemohl sám nebo prostřednictvím tzv. svých lidí nahlížet do 

všech spisů, které byly na všech útvarech policie v Olomouckém kraji vedeny. Ty spisy, o které se 

zajímal a které se týkaly lidí, které tzv. chránil, byly uloženy na různých okresních kriminálkách v kraji. 

Do elektronického systému Evidence trestního řízení (ETŘ), kde jsou u policie všechny spisy uloženy, 

nemohl. Měl tam sice přístup, ale vystavil by se riziku, že se někdo bude zajímat, proč se do toho a 

toho spisu díval. V minulosti to již udělal v případě jedné kauzy spojené s komunální politikou, kterou 

zpracovávala okresní kriminálka v Olomouci, kdy si část spisu dokonce vytiskl. Všímavý zpracovatel to 

však zaregistroval a na Kadlecovi ulpělo podezření, musel celou záležitost vysvětlovat nadřízeným a 

myslím, že i na inspekci. Proto s Uličným vymysleli způsob, jak se k citlivým informacím dostat bez 

rizika vstupu do informačních systémů. Bylo to asi nějak takhle: Kyselý třeba zjistil, že je u policie 

nějaký s ním spojovaný spis, a požadoval po Kadlecovi, aby mu zjistil informace z toho spisu. Kadlec 

oslovil Uličného a ten zajistil stažení spisu od zpracovatele na GIBS k Uličnému. K tomu, aby si mohli 

spis stáhnout k prověření na inspekci, jim stačilo, že nechali Kyselého poslat nicneříkající oznámení 

na inspekci, kde si Kyselý stěžoval na nekonkrétní šikanu ze strany nekonkrétních policistů 

v Olomouci, která měla údajně škodit jeho pověsti a poškozovat jeho podnikání. Na základě takové 

obecné stížnosti pak Uličný vylustroval všechny spisy, ve kterých figuroval Kyselý. Spis, o který měl 

Kyselý zájem, si pak nechal poslat zpracovatelem k prověření na GIBS. V tom konkrétním případě to 

došlo až tak daleko, že když mu spis přišel, zavolal na inspekci Kyselého a tomu jej pak předložil 

k nahlédnutí. Mimochodem ofocené fragmenty spisu se později u Kyselého našly při domovní 

prohlídce. 



Druhou událostí pak bylo, když jsme zaznamenali, že sám Ivan Langer mezi svými známými policisty 

shání někoho schopného, kdo by prověřil jakýsi pokus o vydírání jeho známých. Mělo se jednat o 

nějaké podnikatele. Ve stejnou dobu však kluci v Ostravě zachytili od kolegů z jedné krajské 

kriminálky informaci, že při prověřování určité skupiny podnikatelů, kteří byli podezřelí z daňových 

úniků ve stovkách milionů korun při obchodech s kovy, ti podnikatelé zjistili, že jsou v hledáčku 

policie a že přes Ivana Langera hledají nějakého s ním spřízněného policajta, který by pro ně zjistil, 

co konkrétně proti nim policie má. Bylo úplně jasné, že Langer nebo na něj napojení podnikatelé 

z nějakého důvodu nemají dosah do útvaru, který tu kauzu zpracovával. A proto někoho takového 

Langer přes své kontakty hledal. 

Tohle už jsme museli opět nějak řešit. Na GIBS jsme to předat nemohli, dopadlo by to stejně jako 

předtím. Průběžně se také potvrzovalo to, že GIBS pod vedením Bílka nebude o nic lepší než 

Inspekce ministra vnitra a že Bílek je vlastě Langerův muž. Bylo nám tedy jasné, že pokud s tím 

seznámíme inspekci, stane se pouze to, že naše informační zdroje budou ohroženy a oni si stejně 

najdou způsob, jak se k informacím z policejních spisů dostat. O tom, co jsme zjistili, jsme tedy 

informovali Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, kde po vyhodnocení rozhodli, že prověřování 

podezření bude přikázáno na ÚOOZ. Toto bylo a stále je možné podle zákona v některých 

odůvodněných případech, jak už jsem uváděl u jiných kauz. A tady to určitě důvodné bylo. Proto se 

kauza Vidkun začala prověřovat na ÚOOZ.  

Počkejte, vy jste tedy oficiálně začali prověřovat podezření kolem Kadlece, Langera a dalších 

policistů, ale museli jste se přece nějak vypořádat s tím požadavkem Langera? To jste čekali, až 

Langer někoho sežene? 

Určitě jsme na nic nečekali. Ta podezření jsme museli pořádně a rychle prověřit a opatřit důkazy. U 

takových kauz, kdy prověřovaní a podezřelí znají postupy orgánů činných v trestním řízení, mají 

spoustu kontaktů v bezpečnostních sborech a přístupy do všech možných evidencí, permanentně 

hrozí, že se ti lidé o prověřování dozví. Zametou stopy, z pozice svých funkcí zastraší svědky, zničí 

důkazy atd. Celou věc kolem Langerova požadavku jsme zařídili za využití tzv. operativní legendy. Ve 

stručnosti: Langera jsme zprostředkovaně přesvědčili, že vše je zařízené, že má poskytnout kontakt 

na ty podnikatele a že se s nimi spojí spolehlivý člověk. To se také stalo. Obdrželi jsme spojení a naši 

kluci z Ostravy se s těmi podnikateli spojili a sešli. 

To je jako z nějakého filmu. To opravdu nepřišli na to, že s nimi hrajete levou? Vždyť jste řekl, že 

pravým důvodem bylo, že chtěli získat informace ze spisu proti nim, a ty jste jim přece dát 

nemohli? 

Bohužel, tady nemůžu být moc konkrétnější, jelikož bych zašel za hranu mlčenlivosti, a jak už jsem 

říkal, kauza Vidkun už je u soudu. Ale aspoň obecně. Navázání komunikace s těmi podnikateli bylo 

zcela jednoduché. Sešli se s Jirkou Komárkem na smluveném místě v jednom obchodním centru 

v Olomouci. Jirka se jim představil, řekl jim jméno a taky, odkud je. Ten hlavní, majitel prověřované 

firmy, na to hned reagoval a pronesl, že to ani není nutné, že jestliže je od „pána“ z Olomouce, tak 

není třeba nic upřesňovat. Samozřejmě myslel Langera. Hned na první schůzce se potvrdilo, že jim 

jde o informace z policie, tedy ze spisu, co na ně policie vedla. Společně se státním zastupitelstvím a 

s kolegy, kteří tu jejich trestnou činnost zpracovávali, jsme s nimi tu hru hráli až do doby, než měli 

kolegové dostatek důkazů a obvinili je z daňové trestné činnosti. O co ve skutečnosti šlo, to se oba asi 

dověděli až po spuštění realizace kauzy Vidkun. 



Asi se již dostáváme k samotné podstatě kauzy Vidkun a trestné činnosti, kterou jste tam 

zadokumentovali a pro kterou jsou dnes někteří její aktéři stíháni. Ale i když jsem toho přečetl 

hodně, co bylo o Vidkunu napsáno, stále v tom nemám jasno. Někteří novináři píší o válce 

policajtů, o prohnilých proti prohnilým, o mocenském boji mezi olomouckými policisty, kteří z 

touhy po funkcích a moci zničili poctivého náměstka Kadlece… 

Je pravdou, že Vidkun stejně jako Bereta byly kauzy, které by v normálně fungujícím státě s funkčními 

bezpečnostními sbory nezasaženými korupcí a klientelismem měla zpracovávat Generální inspekce 

bezpečnostních sborů. Bohužel takový stav v době, kdy jsme tyto kauzy zpracovávali, u nás nebyl a 

bohužel si myslím, že od té doby se nic moc k lepšímu nezměnilo. To, že kauzu k prověřování a 

později i k vyšetřování přidělilo Vrchní státní zastupitelství na ÚOOZ a byla fakticky odňata Gibsu, si 

vynutila sama ta podezření, která byla před rozpracováním zjištěna. Bylo to hlavně z důvodu, že 

existovaly informace o spojení Kadlece a Langera na vedoucí pracovníky Gibsu, a to přímo až na 

tehdejšího ředitele Bílka. Nebudu zde komentovat články některých pseudonovinářů, jako je třeba 

pan Hrbáček píšící pro server Česká justice a Ekonomický deník. Tihle píší zcela evidentně na zakázku 

a jejich výplody jsou krkolomné kombinace, ze kterých se snaží dělat jakési konspirační závěry. Mrzí 

mne však, že se zde ještě nenašel novinář, který by si dal tu práci, shromáždil si všechny dostupné 

informace ke kauze Vidkun, ty nezávisle vyhodnotil a předložil veřejnosti. Od realizace (zatýkání) 

v kauze Vidkun bylo do dnešního dne na internetu zveřejněno velké množství materiálů, které jsou 

doložitelné důkazy, jako odposlechy a podobně. Jedná se třeba o obžalobu, kterou zpracovalo Vrchní 

státní zastupitelství v Olomouci a kterou podalo v loňském roce ke Krajskému soudu v Ostravě. Tam 

je státním zástupcem přesně uvedeno, čeho se obžalovaní v kauze Vidkun dopustili, jaké trestné činy 

tím spáchali a jaké důkazy tuto jejich nelegální činnost dokazují. Bohužel takový novinář se ve státě 

zatím nenašel. Každý si vezme kousek z kauzy, ten popíše bez ostatních souvislostí, doplní o 

vyjádření obžalovaných, kteří sami trestnou činnost samozřejmě popírají, a pak předloží veřejnosti 

materiál plný pochybností a různých nesrovnalostí. 

Zmínil jste, že jste se někde dočetl o tom, že by se v kauze Vidkun mohlo jednat ve skutečnosti i o 

tzv. válku policajtů. Že vlastně mohlo jít o pokus o sesazení poctivého odborníka Kadlece, který byl 

náročný ke svým podřízeným, z funkce a že se mohlo jednat o komplot jeho podřízených s lidmi 

z ÚOOZ, a to s cílem, aby ovládli vedení policie v Olomouci.  

To je nesmysl. To začali tvrdit obvinění a s nimi spříznění policisté, kteří byli v minulosti navázáni na 

Kadlece a jím dosazeni do vysokých policejních funkcí a kteří bezvýhradně plnili jeho pokyny a přání. 

Situace s Kadlecem v Olomouci dlouhodobě brzdila práci policie, brzdila a znemožňovala řádnou 

práci olomoucké policie a vlastně celé policie. Jeho činnost se také dennodenně dotýkala spousty 

poctivých policistů sloužících pod ním, kteří se museli od něj a jeho nohsledů nechat urážet a 

ponižovat a byli nuceni plnit jeho nesmyslné pokyny a příkazy, které byly často až na hranici 

legálnosti. Nejednalo se o nějaké občasné excesy, ale o dlouhodobý stav. Jak už jsem říkal dříve – 

v minulosti se někteří podřízení Kadlecovi vzepřeli a pokusili se ten hrozný stav řešit s jeho 

nadřízenými. Stěžovali si krajskému řediteli Skříčilovi, psali policejnímu prezidentovi a 

ombudsmance policie Blance Besserové. Nikdy se však nepodařilo nic vyřešit. Byť paní 

ombudsmanka Besserová situaci v Olomouci kolem Kadlece věnovala spoustu času a odvedla tam 

spoustu dobré práce a objektivně zjistila, co se tenkrát v Olomouci dělo a jaký odborník a policista 

opravdu Kadlec je, nikdy se nepodařilo v Olomouci sjednat nápravu a v souvislostech zamezit i 

trestné činnosti Kadlece. Vždy to totiž skončilo na rozhodnutí vedení policie, tedy policejního 

prezidenta. Bylo to v době, kdy se střídali policejní prezidenti Lessy a Červíček. Lessy si nechal 



informace ověřit, spolupracoval s ombudsmankou a chtěl situaci řešit. Bohužel to nestihl a po 

nástupu policejního prezidenta Červíčka opět došlo k zametení celé věci pod koberec. Červíček byl 

policejní prezident dosazený do funkce pomocí ODS a nikdy by nešel proti přáním a požadavkům 

Ivana Langera. 

Po Červíčkovi pak přišel Chovancem dosazený policejní prezident Tuhý, který zase plnil přáníčka 

Chovance. Ten byl ve skutečnosti v dobrém vztahu s Langerem a taktéž mu vycházel vstříc. To 

všechno byly důvody, proč z olomoucké krajské kriminálky začali odcházet policisté. A jak už to tak 

bývá, vždy nejdříve odcházejí ti nejlepší. Ti, kteří své práci rozumí, ti, co si uvědomovali, jaké dosahy 

mají ve skutečnosti Kadlecova rozhodnutí na funkčnost policie, nezávislost a nestrannost vyšetřování 

jednotlivých kauz. A ti, co se s takovým stavem nedokázali smířit. Začali tedy podávat žádosti do 

civilu. 

Ani my jsme se s tím nemohli smířit. Jeden darebák byl schopen zničit profesní životy spousty 

nejlepších policistů na krajské kriminálce. Byli to odborníci, tzv. násilníci, objasňující a vyšetřující tu 

nejzávažnější a nejkvalifikovanější trestnou činnost v kraji, detektivové, vyšetřovatelé a jejich 

šéfové. 

Byli jsme to tedy my, naši kluci v Ostravě, kteří za těmi policisty chodili a přemlouvali je, aby policii 

neopouštěli, aby zůstali a sloužili dál na ÚOOZ. Se všemi jsem před nástupem na ÚOOZ osobně 

mluvil a můžu odpovědně říct, že jejich příběhy s vedením policie v Olomouci, Kadlecem samotným, 

ale i vedením policejního prezidenta byly až hrůzostrašné. Byli jsme to tedy my, kdo jim nabídl další 

možnost pracovat pro policii, pro stát. A není pravda, že by se na ÚOOZ etablovala nějaká buňka 

neschopných a zhrzených policistů z Olomouce, kteří byli neúspěšní v boji o vlivná místa v olomoucké 

policii, jak se dnes snaží tvrdit obžalovaný Kadlec a někteří novináři. Že se na ÚOOZ prověřuje kauza 

Vidkun a činnost spojená s náměstkem Kadlecem, ti lidé vůbec nevěděli. Kauza se dělala 

v utajovaném týmu, který byl přísně informačně oddělen od ostatních policistů ostravské expozitury. 

Tenkrát se o odchodu těch policistů z olomoucké kriminálky hodně psalo, novináři si toho všimli a 

hledali důvody. Sám Kadlec tenkrát serveru iDNES.cz jako důvod odchodů zkušených policistů uvedl 

něco ve smyslu, že se jedná o přirozené odchody, když pracovníci krajské kriminálky odcházejí na 

celorepublikové útvary jako ÚOOZ a ÚOKFK. Říkal, že je přece normální, že ti nejlepší odcházejí 

takzvaně výš. Dnes tvrdí, že se jednalo o válku policistů, které se stal obětí. 

Proč jste spis pojmenovali právě Vidkun? 

Vidkun Quisling byl norský důstojník, politik a předseda norské vlády v době druhé světové války, 

který se pro své nasazení a oddanost při kolaboraci s hitlerovským Německem stal synonymem 

zrádce a kolaboranta. 

Policejní práce při odhalování a objasňování závažných kauz je postavena mimo jiné na ochraně 

informací a utajení činnosti policie. No, a pokud se pak najde někdo, kdo za peníze, dosazení do vyšší 

funkce či politickou podporu vynese informace podezřelým osobám nebo prozradí jejich 

rozpracování, považuje se to u policie za ten nejtěžší „zločin“, který může policista na svých kolezích 

spáchat. Pokud se to stává, nedochází jen ke zmaření účelu trestního řízení, kdy pachatelé uniknou 

postihu za to, co spáchali. V takových případech dochází i ke zmaření práce desítek lidí, kteří na 

případu pracovali často i po pracovní době bez jakékoli mzdy, tedy zadarmo. V neposlední řadě pak 

dochází až k milionovým škodám na účet policie, tedy státu. Jde o zbytečně proplacené znalecké 

posudky, odměny tlumočníkům, vyžádané odposlechy, provozy vozidel, platy atd. Jednoduše u 



policie je vyzrazení informace a spolupráce s podsvětím, protistranou tím nejhorším, co může 

policista spáchat, a to zvlášť pokud se jedná o tak vysoce postaveného funkcionáře. 

V době, kdy kniha vyjde, už bude možná u soudu rozhodnuto, ale nepochybně přijdou odvolání a 

případ se potáhne dál. Chápu, že řadu věcí nechcete prozradit, abyste neporušil mlčenlivost. Ale 

některé věci z této kauzy opět už zmiňoval tisk. A zase nejednoznačně. Třeba kauzu kolem 

bývalého politika ČSSD Králíka. Nebo kauzu kolem solární elektrárny Ševětín. 

To byly případy, kde se v plném rozsahu ukázalo, jak policie v Olomouci tehdy fungovala, a potvrdila 

se všechna ta propojení. U těch případů můžu být trochu konkrétnější, protože jsme o nich mluvili 

před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny, Jirka Komárek o nich mluvil u soudu, novináři se 

dostali k obžalobě a dalším materiálům, takže spousta informací už se stala veřejnými.  

Takže v kauze kolem Jaroslava Králíka hospodářská kriminálka v Šumperku prověřovala podezření 

z ekonomické trestné činnosti a objevilo se tam i Králíkovo jméno. Kadlec Králíka nenáviděl, obviňoval 

jej z toho, že se v minulosti jako regionální politik ingeroval u tehdejšího ministra vnitra Chovance a 

požadoval po něm, aby se zajímal o špatnou situaci v olomoucké policii. Ve Vidkunu se nám podařilo 

zadokumentovat, jak Kadlec tlačil na své podřízené, aby dosáhli obvinění Králíka. Bylo mu úplně 

jedno, jestli se Králík něčeho dopustil, nebo ne. Vydával pokyny ve smyslu: „Je mi úplně jedno, co 

Králíkovi sdělíte za obvinění, ale já chci, abyste ho obvinili!“ I tato kauza je popsána v obžalobě, 

kterou bude projednávat soud. Všimla si jí také současná ministryně spravedlnosti Marie Benešová a 

uváděla ji jako příklad, když zdůvodňovala svůj názor, že v České republice si lze objednat trestní 

stíhání. 

Dalším takovým příkladem politicky zdeformované činnosti policie v Olomouci a v tomto případě 

nejen v Olomouci, ale i v nejvyšších patrech vedení Policejního prezidia, je pak kauza kolem solární 

elektrárny v Ševětíně. Jednalo se o případ, kdy se do hledáčku policie dostalo podezření, že při její 

výstavbě, kterou prováděla polostátní firma ČEZ, došlo k neoprávněnému proplacení stavebních prací 

ve výši necelých 100 milionů korun. Tyto práce měly Čezu fakturovat, avšak neprovádět firmy 

napojené na podnikatele Ivana Kyselého. Neoprávněně čerpané peníze pak měly putovat směrem 

k Ivanu Langerovi. 

V určité fázi trestního řízení se podezřelí dozvěděli o tom, že je policie prověřuje. Spis k elektrárně 

Ševětín měl být předán z Brna, kde byl původně prověřován, na kriminálku do Olomouce pod 

Kadlece. To způsobilo rozruch mezi zúčastněnými, tedy Kadlecem coby tím, který měl mít už brzy spis 

pod sebou, Kyselým, jehož firmy fakturovaly neprovedené práce, a Langerem, ke kterému měly 

směřovat fakturované peníze. Ve Vidkunu se podařilo zadokumentovat několik jejich schůzek, kde 

situaci kolem Ševětína řešili. Jednoznačně tam zaznívalo, že celou akci v Ševětíně přes varování 

Kyselého vymyslel a nechal spustit Langer, že jej Kyselý varoval, že z toho bude průšvih a podobně. 

Byla tam dokumentována také schůzka z prosince 2015 mezi Kyselým a Langerem, na které se Langer 

rozčiloval, že nechápe oznámení Čezu kvůli Ševětínu, že se snad Dan (Daniel Beneš, ředitel Čezu) 

musel zbláznit, když podali trestní oznámení ve věci, kde se nejedná o miliardy, ale pár milionů. A 

požadoval po Kyselém, aby u Kadlece a dalšího na něj navázaného vysoce postaveného policisty 

Milana Pospíška (v roce 2015 ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního 

prezidia České republiky) zařídil okamžitě podání „raportu“ všech spisů. Chtěl reference o všech 

spisech, které by se jej mohly týkat, a to jak starých, tak aktuálně rozpracovaných. 



Při tom rozhovoru také Kyselému připomínal, že oba dva, jak Kadlec, tak Pospíšek, jsou jim zavázáni 

za to, co pro ně on v minulosti udělal, když je dosadil do jejich funkcí, a chránil Kadlece před 

odvoláním z funkce. A že on nyní požaduje jejich pomoc. 

Kyselý tenkrát požadavky Langera okamžitě na osobní schůzce přednesl oběma policistům a ti 

přislíbili aktivní pomoc. Další informace již ale nyní uvádět nemohu. Informacemi o obdobných 

službách a protislužbách, vynášení informací, zakázkové činnosti policie a klientelismu byl Vidkun 

plný. Bohužel jsem přesvědčen, že Vidkun nebyl ve své podstatě žádnou výjimkou a zejména politici 

si neustále udržují nad policií svůj vliv. A to nejen na úrovních krajů, ale i ve vedení Policejního 

prezidia. 

Dobře, takže mi říkáte, že trestná činnost obžalovaných ve Vidkunu je dostatečně prokázaná na 

to, aby soud vydal odsuzující rozsudky. Ivan Langer však v médiích a na svém facebookovém profilu 

tvrdí, že v případě Vidkunu se jednalo o komplot a spiknutí Šlachtových policistů a státních 

zástupců z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Doslova uvedl, že „Šlachtovi policisté mají 

na rukou krev nevinných lidí“ a že „žalobci budou žalovanými a žalovaní žalobci“. Z jeho slov je 

patrná jistota, že u soudu se jeho tvrzení prokážou a obvinění budou obžaloby zproštěni. To svým 

způsobem může potvrzovat i skutečnost, kdy soudce Krajského soudu v Ostravě, pobočka 

Olomouc, nedávno rozhodl o tom, že materiály, které byly policií zajištěny při domovní prohlídce u 

Ivana Langera, nebudou soudem přijaty jako důkaz, jelikož se údajně netýkaly žalované kauzy. Co 

říkáte tomuhle? 

Já mám, pane redaktore, obecně důvěru v náš justiční systém, i když – jako asi každý – vnímám různé 

excesy, kterých se naše justice za poslední léta dopustila. Ať to byla kauza H-System, otřesná práce 

soudkyně Králové v kauze Nagyová, nezákonné a podle mě politické rozhodnutí Nejvyššího soudu ve 

věci poslanecké imunity v téže kauze, nebo různé excesy jednotlivých soudců či státních zástupců, 

jako případy soudce Berky a Havlína či státní zástupkyně Máchové.  

I proto si dovedu představit, že v některých kauzách může dojít k účelovému výkladu některých 

důkazů, jejich selektování ve prospěch či neprospěch obžalovaných či jiné pokřivení spravedlnosti. 

Věřím však, že pravda se nakonec stejně ukáže, a byť to někdy trvá dlouho, stojí to hodně sil a 

prostředků, nakonec se pravdy vždy dobereme. I když někdy v době, kdy už ta pravda nikoho 

nezajímá a způsobené škody nikdo nenapraví. 

Co se týká soudu, který začal v kauze Vidkun, nezbývá mi než i v tomhle případě věřit, že pan soudce 

Lýsek bude tu pravdu hledat a při hodnocení důkazů nebude nadržovat ani jedné ze stran. A protože 

tu kauzu znám, jsem přesvědčen, že jiné než odsuzující rozsudky vyslovit nemůže. Je sice pravda, že 

mě trochu znervózňují některé informace, které v poslední době z Olomouce dostávám, ale přesto, 

jak jsem již řekl, věřím, že u soudu práce bývalého ÚOOZ a VSZ v Olomouci obstojí a ta pravda se 

ukáže. 

Jaké informace máte na mysli? 

Už jsem vám říkal o kauze kolem bývalého politika ČSSD Králíka. Tak ta kauza se teď bude 

v odvolacím řízení soudit u ostravského soudu na pobočce v Olomouci. A pokud jsou mé informace 

správné, tak do odvolacího senátu byla ustanovena manželka Ivana Langera, soudkyně JUDr. Markéta 

Langerová. Dokonce prý došlo v posledních dnech ke změně v obsazení toho senátu s tím, že paní 

Langerová by měla být jeho zpravodajem. To znamená tím soudcem, který kauzu nastuduje a 



ostatním soudcům v senátu již předkládá nějaké své názory či pohled na věc. Tahle skutečnost ve 

mně vyvolává obavy o nezávislost olomoucké pobočky soudu. Znervózňuje mne pak i skutečnost, že 

soudce Lýsek, který kauzu Vidkun začal v Olomouci soudit, odmítl přijmout jako důkaz materiály, 

které byly zajištěny při domovní prohlídce u Ivana Langera s tím, že údajně nejsou využitelné pro 

souzenou trestní věc a této se netýkají. Já vím, jaký materiál byl u Langera zajištěný, a jsem si jistý, že 

s uvedenou kauzou zcela jistě souvisí a určitě měl být jako důkaz použit. 

Jsou ale stále dvě možnosti, jak k celé situaci došlo. Jednou je to, že materiály, o kterých mluvím, ale 

které z důvodu mlčenlivosti nemohu blíže konkretizovat, jsou součástí spisu, který policie předložila 

státnímu zástupci. Ten je pak předal soudu a soudce je vyhodnotil jako nepoužitelné.  

Druhá možnost pak je, že po reorganizaci, která proběhla v roce 2016 a po které od policie odešli 

zkušení policisté, kteří zpracovávali Vidkun, došlo k tomu, že ty materiály nikdo nevyhodnotil a do 

spisu se vůbec nedostaly. To vyloučit taky nemůžu, jelikož po reorganizaci, když jsme s kolegy odešli 

od policie, docházelo totiž i k tomu, že někteří velitelé šířili mezi podřízenými obavy, že ten, kdo se 

podílel na práci na kauze Vidkun, teď bude na jakémsi seznamu. A doporučovali jim, aby ze svých 

počítačů smazaly materiály, které k Vidkunu zpracovávali. 

Vlastně nevím, která z těch možností je horší. Jestli zatajování důkazních materiálů ze strany policie 

nebo soudce, který nepřijme relevantní důkazní materiál. O důvodech, které by ho k tomu vedly, pak 

nechci vůbec přemýšlet. 

  



KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ 

+ Bereta? Ta bere 

+ „Zlaté patro“ na kriminálce 

+ Zadržte je! Nevíme kde a nevíme kdy! 

---------------------------------------- 

 

Po kauze Vidkun uvádíte, že jste se už ocitnul i s útvarem na šikmé ploše. Co bylo posledním 

hřebíčkem do rakve? Byla to kauza Bereta? 

Jsem přesvědčen, že ano. 

U kauzy Bereta jsem si vždycky říkal, že je špatně pravopisně. Ta zbraň, po které dostala název, má 

přece zdvojené T. Kdo vůbec názvy těch vašich kauz vymýšlel? 

Tvoření názvů spisů na ÚOOZ nemělo žádná pravidla. Zpracovatel si vymyslel název a jen si ověřil, 

zda již takový název neexistuje. U spisu Bereta tomu nebylo jinak. Zpracovatelé použili slovní 

přesmyčky – TA BERE. Takže žádná zbraň v tom nikdy nebyla. 

Spis začal ve spisu Lázeň – již zmiňovanou schůzkou mezi soudcem Havlínem a jeho kamarádkou 

státní zástupkyní Máchovou. Z kontextu bylo jasné, že oba dobře vědí, jak se dá ovlivňovat trestní 

řízení. Už jen to ukazuje závažnost celé věci – narušení soudního systému lidmi, kteří ho mají naopak 

využívat k trestání zločinců. 

Vzhledem k tomu, že krátce po této schůzce došlo k obvinění a umístění Havlína do vazby, začali 

jsme se věnovat podezření, že ovlivňuje trestní řízení i tato státní zástupkyně Městského státního 

zastupitelství Praha. Byla to ostatně naše zákonná povinnost, když jsme to podezření jasně 

zadokumentovali v kauze Lázeň neboli soudce Havlín. 

Už v této době, bavíme se o roce 2013, v rámci kauzy BOBO neboli Nagyová jsme měli docela jasný 

přehled, jaké existují vazby mezi pracovníky justice, advokáty a lobbisty v Praze. Postupně se začalo 

ukazovat, jak sofistikované a dlouhodobě fungující klientelistické vazby to jsou a jak z toho profitují 

všichni zainteresovaní. Je pravda, že zpočátku jsme úplně neměli jasno. Ale když jsme pak podrobně 

zjišťovali vazby paní Máchové a vazby jejích kontaktů na další osoby, bylo to šokující. Advokáti, bývalí 

policisté, současní… Ta hrůznost a zároveň jednoduchost jejich systému! 

Po dvou letech už se ve spise neobjevovaly nové osoby. Už jsme věděli, kdo je k čemu užitečný pro 

koho a co za to. Šlo už jen o to, jak to zadokumentovat pro trestní řízení. 

Jenže nikdy jsme nevěděli, kam se dostaneme a jaké komplikace nám to vyvolá. Zjistili jsme 

například, že kamarád Máchové, bývalý policista Gáborík má velmi blízko k pracovníkům GIBS. A 



protože jsme objevili mezi jeho podezřelými kontakty i současné policisty, bylo jasné, že nemůžeme 

postupovat podle takzvané příslušnosti a spis předat právě na GIBS. 

Naštěstí státní zástupce má zákonnou pravomoc rozhodnout, že věcně příslušný policejní orgán, 

v tomto případě GIBS, určitý případ dělat nebude. Zůstal nám a bylo to logické. Věděli jsme přece 

nejvíc. Když totiž jakýkoli spis odeberete zpracovatelům a dáte ho novým, ztratí se efekt toho 

osobního ponoru. Takové informace jsou prostě nepřenositelné, protože zpracovatelé žijí životy 

podezřelých, znají je dopodrobna. To na papír nedáte. 

Šokem pro některé zpracovatele bylo, když se mezi podezřelými začaly objevovat osoby, které 

osobně znali nejen z profesního, ale i osobního života. Bylo to pro ně těžké, ale ustáli to a své znalosti 

o nich používali při jejich prověřování. 

Nikdo neměl v úmyslu nahrazovat GIBS. Ale vývoj v kauze tomu chtěl. Díky vynikající práci dvou 

oddělení útvaru zvláštních činností, který má na starosti odposlechy, sledování a další úkony, se 

podařilo zadokumentovat trestnou činnost státní zástupkyně Máchové, Gáboríka, policisty Holuba a 

celníka Šímy. 

Jak ta skupina fungovala? 

Šlo o skupinu osob s různým postavením a vlivem, který mohli používat v trestních řízeních. Gáborík 

se pohyboval napříč mezi nimi. Jako bývalý policista měl známosti jak u policie a u Gibsu, tak mezi 

pracovníky soudů, státních zastupitelství, státních organizací, různých úřadů, mezi advokáty a 

lobbisty. Tyto vztahy byly dlouhodobé. Započaly, ještě když začínal u policie. 

V těchto vrstvách se vědělo, že je schopen zařídit cokoli z oblasti svých kontaktů a známých. 

Zainteresovanými byli lidé bez morálních zábran a se svými ne zrovna čistými zájmy. Myslím, že 

hodně lidí, které oslovoval s „nevinnými“ prosbami a s nimiž udržoval kontakt, protože nevěděl, kdy 

se může známost hodit, ani nedomyslelo či netušilo, že mu pomáhají v jeho protiprávní činnosti. 

Prostě byl takový komunikativní a využíval své vstřícnosti s nabídkami vzájemné pomoci. Než odešel 

od policie, pracoval jako operativec na hospodářské kriminálce v Praze. V době, kdy odcházel, se 

tomu pracovišti říkalo „zlaté patro“. Můžeme se jen domnívat proč… 

Gáborík byl ten, kdo propojoval osoby, které měly své zájmy v rámci trestních řízení. Někdo 

potřeboval podat trestní oznámení, on byl schopen zařídit, ať se policie řádně a se vší pečlivostí 

oznamovateli i dané trestné činnosti věnuje. Účelů mohlo být víc. Třeba tlak na podezřelého, který 

nechtěl v něčem vyhovět oznamovateli. Nebo podávání účelových protioznámení či podstrčení 

informací policii, aby se o druhou stranu začala zajímat. A když náhodou byl problém u policie, 

hledaly se cesty přes jiné kompetentní úřady. Například u státního zástupce, jako byla Máchová. 

Bylo to velmi sofistikované, propracované a fungující. 

Gáborík znal velmi dobře postupy policie i průběh trestního řízení. Přesto se podařilo 

zadokumentovat protiprávní činnost jak jeho, tak ostatních. A soud zhodnotí, zda jsou vinní. 

Jen pro doplnění: Až teď, v únoru 2020, kdy píšeme tuto knihu, navrhla policie obžalovat pětici 

obviněných: pražskou žalobkyni Dagmar Máchovou, policistu protikorupční jednotky Radka 

Holuba, bývalého celníka Pavla Šímu a někdejší policisty Igora Gáboríka a Vladimíra Zmrhala. Jsou 



stíhaní kvůli zneužití pravomoci úřední osoby, korupci, neoprávněnému přístupu k počítačovému 

systému, porušení tajemství listin a podílnictví… 

Jak se po realizaci ukázalo, tak GIBS evidoval desítky podnětů na Holuba, Gáboríka i Máchovou a 

nikdy to nikam nevedlo. Proč asi? Murín, bývalý ředitel GIBS, byl jeho kamarád od jejich začátků u 

policie a běžně se stýkali. 

Gáborík věděl, že je velmi nepravděpodobné, že by policie prováděla realizaci o víkendech, protože 

by to stálo peníze za přesčasy a protože zvláště pro ÚOKFK to nebylo typické. To byli převážně 

úředníci, kteří striktně dodržovali pracovní dobu, a ne operativci. Holub nebyl jediný jeho známý 

působící na ÚOKFK, měl tam několik bývalých kolegů, se kterými se také stýkal. V průběhu 

prověřování, kdy již věděli podezřelí, že po nich jdeme, nás mezi sebou začali nazývat – HUSITY. Byla 

to vlastně čest! 

Máchová byla člověk se specifickým přístupem k práci. O maximálním nasazení se mluvit moc 

nedalo, jen u případů s vlastními vedlejšími zájmy. To pak pracovala s nasazením 200 procent. 

V pracovní době se pohybovala velmi často mimo pracoviště. Mezi kolegy měla velké příznivce, ale i 

ty, kteří její práci jako erudovanou moc nebrali. Byla z generace těch, co studovali za totality a styky 

ze studií udržují do současnosti, aniž by přemýšleli, zda je to vhodné vzhledem k jejich postavení či 

možnému střetu zájmů. Slovo etika nepatřilo do jejího života, stejně jako do života jejích kamarádů 

z advokacie, kteří stáli v soudní síni na druhé straně. 

Holub byl velmi oblíbený pro svou vstřícnost a erudovanost, což se mu nemůže upřít. Ale dovedl to 

zneužívat a dobře z toho těžil. Dodnes spousta lidí z jeho okolí nevěří, že vynášel informace, ale 

bohužel opak je pravdou. Ti chytřejší se pak zamýšleli nad tím, jak mohl dlouhá léta žít na vysoké 

noze, a konečně si to zasadili do souvislostí. I Milan Komárek sám přiznal, že věděl, že Holub není 

čistý, ale že jako ředitel ÚOKFK to již údajně nestihl řešit, protože z funkce odešel. 

Podařilo se vám celé vyšetřování utajit, nebo jste museli zasáhnout dřív, jako u Nagyové? 

I v případě této kauzy nebylo vše dle představ a plánů. I tady jsme cítili, že už musíme přistoupit 

k realizaci, protože podezřelí byli čím dál tím nervóznější. Obávali jsme se, co způsobíme, ale věděli 

jsme, že děláme zákonné a správné věci a že je třeba postupovat jako u běžného případu, i když 

tenhle byl specifický. Zúčastnila se většina policistů z útvaru, protože bylo hodně míst, kde se 

prováděly úkony trestního řízení, a nemohli jsme dopustit situaci, že nebudeme v jeden okamžik na 

všech místech.  

Do posledního okamžiku jsme čekali na povolení od soudu. Do toho Máchová opustila ráno Prahu a 

jela na Moravu, což se za celou dobu prověřování nestalo. Tato akce taky byla dost utajovaná i 

v rámci ÚOOZ, takže o jejím obsahu a rozsahu se většina kolegů dověděla až těsně před začátkem. 

Opět jim padaly brady, zvlášť když mezi místy zákroků byla například GIBS, městské státní 

zastupitelství, ÚOKFK Perštýn, kde jsme i my měli detašované pracoviště – patro pod kanceláří 

Holuba –, celní správa, ministerstvo dopravy a další místa. Ale nikdo neměl žádné záporné 

komentáře, všichni opět ke svým úkolům přistoupili profesionálně. 

Komplikace byla v tom, že jsme chtěli realizaci zahájit v okamžiku, kdy se po schůzce Holub a Gáborík 

rozejdou. V té chvíli jsme je zamýšleli zadržet. Jenže jsme neměli jedinou informaci, kdy a kde se 

spolu mají sejít. Sázeli jsme na náhodu. 



Nezapomenu na schůzku s ředitelem URNA Lochmanem, když jsme mu předložili mapku 

historického centra a chtěli po něm, aby provedli zákrok – zadržení Holuba a Gáboríka. Na jeho 

otázky jsme ale odpovídali: Nevíme, kdy a kde se sejdou, musíte být neviditelní, nesmí navzájem o 

svém zadržení vědět a samotného zadržení si nikdo z kolemjdoucích po ulici nesmí z taktických 

důvodů všimnout. Přidali jsme informaci, že oba znají velmi dobře historické centrum, přilehlé 

uličky, průchody mezi domy, pasáže, takže mohou utíkat a skrývat se. A samozřejmě velmi dobře 

znají činnost policie, a to nejen skrytou. 

Bylo to neuvěřitelné, ale „urňáci“ to zvládli na jedničku s hvězdičkou. Pak se to všechno rozjelo. 

Nenávist, nechuť jejich nadřízených spolupracovat při výsleších. Například nadřízená Holuba na 

téměř všechny otázky u výslechu odpovídala, že neví, ať se zeptáme jejích nadřízených. Ty jsme 

vyslýchali taky a bylo to podobné. Vedení ÚOKFK – Lysák a Vild – ani nepodalo ruku Bradáčové, která 

se s kolegy zúčastnila realizace a některých úkonů, například výslechů obviněných. Ředitele Vilda 

kolegové slyšeli, když telefonoval s Laubem, jak křičí, že se okamžitě s ÚOOZ musí něco udělat. Pak 

byl autorem podkladů ke sloučení, které znamenalo konec útvaru i mé práce u policie. Ale o tom až 

později. Když se rozkřiklo, kde všude zasahujeme, někteří lobbisté opouštěli narychlo republiku a 

čekali na další vývoj v cizině. Bohužel už se nedozvíme proč… 

A zase – stejně jako u kauz Nagyové a Vidkun – nebýt podpory státních zástupců, společného vědomí, 

že jsme na jedné lodi a že děláme správnou věc, která je naší povinností, asi bychom to nedokázali. A 

to jsme ještě netušili, co se nám podařilo a co se ukázalo až časem – že to souvisí s kauzou Škoda 

Transportation, kdy na jedné straně sporu byl vlivný advokát a blízký přítel premiéra Bohuslava 

Sobotky Radek Pokorný. Podle mého názoru právě on zatloukl poslední hřebíček do rakve ÚOOZ. 

  



KAPITOLA SEDMNÁCTÁ 

+ Reorganizace 

+ Hezká tečka: zneužití auta 

+ Grilování před poslanci 

----------------------------------------- 

 

Netajíte se tím, že považujete svůj odchod od policie, vyvolaný její reorganizací, za nejhorší 

okamžik života. Je to ve vás pořád? 

Je. Hlavně proto, jak zákeřně to udělali. Dne 9. 6. 2016 nám vedení Policejního prezidia oficiálně 

oznámilo, že se bude provádět reorganizace útvarů ÚOOZ a ÚOKFK. 

Věděl jsem už od kauzy Bereta, že se bude připravovat nějaká reorganizace, která by měla mít za cíl, 

abych nadále nebyl ve vedení žádného útvaru. Tím by se změnil styl práce na ÚOOZ a hlavně by měli 

nadřízení z Policejního prezidia daleko větší přístup k informacím, na čem a jak pracujeme. 

Informaci o chystané reorganizaci mi prozradil hned druhý den po realizaci kauzy Bereta jeden 

z krajských ředitelů. Já jsem byl ještě v té době pořád klidný, protože takových výhrůžek jsem už za 

svoji kariéru slyšel hodně. Bohužel se tyto zvěsti začaly objevovat i z dalších stran, když jsem se 

dozvěděl, že Laube tuto změnu konzultuje například s Láďou Šiborem, dnes již bývalým ředitelem 

Útvaru zvláštních činností. Laube si také zajišťoval podporu u jednotlivých ředitelů, zjišťoval, co by 

kdo na to řekl a jak by se za nás kdo případně postavil. Celý úsek Služby kriminální policie podřízený 

náměstkovi policejního prezidenta postavil ze začátku Jiří Houba, náměstek policejního prezidenta 

pro službu kriminální policie a vyšetřování, a tenhle tým ředitelů celorepublikových útvarů byl 

schopen spolu velmi dobře fungovat a komunikovat. Nebo jsem si to alespoň do té doby myslel. 

Bohužel když přišel Laube, začal se bavit s jednotlivými řediteli samostatně. To vedlo k tomu, že 

tahle dobře vytvořená parta se začala rozpadat a každý se začal zajímat sám o sebe a o svůj útvar. 

Jak jsem později pochopil, přesně to byl Laubeho záměr. 

Když už informace o připravované reorganizaci začala být na útvaru skoro veřejnou, volal jsem asi 

týden po realizaci kauzy Bereta Laubemu a za přítomnosti svědků jsem se ho ptal, jestli to je pravda, 

nebo ne. Laube mi tvrdil, že má něco v hlavě, ovšem jinak nic určitého. Já jsem upozorňoval na to, že 

útvar začíná být hodně nervózní a asi to není dobře vzhledem k tomu, jakou práci vykonává a pod 

jakým tlakem lidé jsou. Už jsem věděl, jaký to je člověk, tak jsem začínal chápat, že nejspíš pohár 

jejich trpělivosti přetekl a budou se snažit s námi „něco udělat“. 



Už dříve jste označoval náměstka policejního prezidenta Laubeho za hlavního strůjce plánu, jak se 

vás zbavit… 

Můj vztah s Laubem byl už od jeho nástupu do funkce velmi špatný. Laube pracoval ve druhém 

odboru IV. správy StB, který se zabýval monitoringem zastupitelských úřadů. Jak uvádí Wikipedie, 

dosáhl pozice vedoucího staršího referenta. Pro mě to byl člověk, který u policie nikdy nic nedokázal, 

nikdy se nevěnoval trestnímu řízení, a bylo mi jasné, že na důležité místo usedl někdo, kdo bude 

povolný politikům místo policii. Od počátku mě upozorňoval, že on ručí Chovancovi za to, aby nebyl 

problém, aby nedošlo k druhé Nagyové, že potřebuje informace z trestního řízení, aby se mohli 

mediálně připravit a podobně. To byl takový pláštík jejich skutečného zájmu, jak se dostat 

k informacím. 

Dne 8. 3. 2016 měl na ÚOOZ policejní prezident Tuhý svoji tzv. roadshow policejního prezidenta, kde 

vysvětloval celému útvaru své plány do budoucna. Ujišťoval, jak s ÚOOZ počítá, že ho čeká posílení 

zejména tabulkových stavů a prioritou pro vedení ÚOOZ je jejich obsazení. Já jsem se zde přímo ptal 

na finanční ohodnocení, protože jsem se již asi rok snažil zvýšit o 300 korun osobní ohodnocení 

pracovníkům na ÚOOZ. Na to mi odpověděl, že finance nejsou a nepočítá se v nejbližším období 

s tím, že by mělo dojít k jejich nárůstu. O tom, že by připravoval jakoukoli reorganizaci, a navíc tak 

zásadní, jakou ohlásil za tři měsíce, nepadlo ani slovo. Vtipné na tom ještě bylo, že po reorganizaci 

slíbil a také posléze každému z pracovníků NCOZ (Národní centrála proti organizovanému zločinu) 

navýšil osobní ohodnocení v průměru o pět tisíc korun. Dodnes se tomuto úplatku mezi lidmi říká 

„šlachtovné“. 

Dne 9. 6. 2016 mě pozvali do kanceláře Tuhého, kde byl Laube a Vild (tehdejší ředitel ÚOKFK), a tam 

mi sdělili, že dojde k reorganizaci. A to tak, že se sloučí tyto dva útvary. Slíbili, že nikdo nepřijde o 

místo a že se to tentýž den sdělí širšímu vedení obou útvarů. Mně to připadalo jako zlý sen, uváděl 

jsem spoustu argumentů, proč není reorganizace dobrá, ale nikdo je slyšet nechtěl. Pochopil jsem, že 

všechno, co se šuškalo předtím, byla pravda a že rozhodli „o nás bez nás“. Ptal jsem se Vilda, jestli 

s tím souhlasí, i s tím rychlým načasováním, protože podle toho, co nám sdělili, se měla reorganizace 

provést už od 1. 7. 2016. Vild mi řekl, že s tím nemá problém a že reorganizaci schvaluje. 

Potom jsme všichni šli mezi naše lidi, kteří společně s vedoucími odborů z ÚOKFK na nás čekali 

v zasedací místnosti Policejního prezidia. Bylo znatelně cítit i podle rozsazení, že tito lidé nejsou úplně 

ze stejného těsta. ÚOKFK seděl vzadu, ÚOOZ vepředu, ředitelé a náměstci obou útvarů seděli v první 

řadě. 

Tuhý začal se svým naučeným projevem, ve kterém oznámil, že na prezidiu dospěli k názoru, že 

sloučí oba útvary. Rovnou řekl, že se to provede, ať se to někomu líbí, nebo ne, že už je to vlastně 

rozhodnuté a že do toho nikdo z přítomných nemá co kecat. Potom vystoupil jeho náměstek pro 

pořádkovou policii Vondrášek a musím říct, že i mně spadla brada. Ten člověk nevěděl o kriminálce 

vůbec nic, organizovaný zločin neviděl ani v knížce a začal svůj projev stylem budovatelských projevů 

z dob minulých ve stylu: „Soudruzi, musíme se stmelit a pracovat…“ To byl pro mě i ostatní mé 

kolegy strašný zážitek, byla to agitka jako za komunismu. Jediný, kdo jako obvykle po svém úvodním 

nacvičeném projevu moc nemluvil, byl Laube, který jen seděl a pozoroval nás a naše reakce. 



Již na tomto jednání bylo hlavním sdělením vedení Policejního prezidia to, že všichni z obou útvarů 

dostanou přidáno do osobního příplatku v průměru pět tisíc korun. V tomto okamžiku jsem viděl, jak 

se kolegové z ÚOKFK začali usmívat. Už věděli, že „reorganizace nebude vůbec špatná“. 

Poté, co nám to sdělili a chtěli se zvednout, zazněly z naší strany z ÚOOZ asi tři dotazy. Ptali jsme se, 

jestli si uvědomují možný dopad těchto změn. Oni pořád opakovali, že to bude jen střecha a vlastně 

se nic nestane a ničeho se to pořádně jinak nedotkne. Když jsme se ptali, jak budou dál fungovat 

týmy, které pracují zejména na kauzách Bereta a Vidkun, řekli nám, že toto je projednáno 

s nejvyšším státním zástupcem. Pikantní je, že hned po tomto sezení vedoucí týmu Bereta 

Kwasniaková volala nejvyššímu státnímu zástupci. Ten jí řekl, že o ničem v téhle souvislosti neví. 

Hned na místě vyzval jeden z mých vedoucích odborů Jarda Pelc, aby Tuhý i Laube odstoupili ze svých 

míst, protože podle jeho názoru se jedná o politicky motivované rozhodnutí. Když na jeho výzvu 

nereagovali, Pelc jim veřejně oznámil, že pokud tedy neodstoupí oni, končí on, a protože nesouhlasí 

s jejich chováním a způsobem, jak chtějí reorganizaci provést, odchází do civilu. Hned po něm se zvedl 

Jirka Komárek, můj vedoucí z Ostravy, který zpracovával kauzu Vidkun a měl informace o Tuhém, a 

řekl, že odchází taky, že se naprosto ztotožňuje s rozhodnutím Jardy Pelce. Já jsem byl třetí v řadě. 

Řekl jsem jim, že lžou lidem, nic pro policii nedělají a že končím a nechci s nimi mít nic společného. 

Tedy přesně to, na co čekali. Po mně ještě vystoupil můj náměstek Standa Růžička a na místě to 

položil taky. 

Byli jste předem domluvení, že to uděláte, nebo to bylo okamžité rozhodnutí? Přece jste tušili, co 

vám oznámí… 

Naše rozhodnutí bylo naprosto spontánní. Vlastně do té doby jsem si myslel, že u policie umřu. 

Myslím, že to věděli i všichni kolem mě. A vím, že stejně to měli i kluci. Na druhou stranu se to asi už 

čekalo. Já věděl, co je vedení jak Policejního prezidia, tak i ministerstva zač, a věděl jsem, jak jsou 

nervózní ze mě a z mých lidí. My sice tušili, co nám nejspíš oznámí, ale na druhou stranu nás 

překvapila ta jejich arogance, se kterou vystoupili. Když na to teď s odstupem času vzpomínám, je mi 

jasný, že jsem se s klukama před takovými lidmi nemohl ohnout. Museli jsme to udělat. 

Když jsem vycházel ven, tak Tuhý se svou partou raději doslova utekl. Já jsem vylezl ven a říkám 

Jardovi Pelcovi, jestli si uvědomuje, co jsme udělali. Do té doby jsem myslel, že policajtem zůstanu 

navždy, a najednou jsem této partě oznámil svůj konec, zejména od některých politiků tak dlouho 

očekávaný. Pelc se na mě podíval a začal se smát. Smích ho hned přešel, protože volala manželka a 

ptala se ho, kdo bude platit hypotéky a jestli má představu, co vlastně bude dělat. A v tom okamžiku 

jsme si to uvědomili úplně všichni: že nás tihle lidi vlastně dostali pryč od policie. 

Když nám to oznámili, odjeli jsme na Zbraslav, na ředitelství ÚOOZ. Tam jsme měli poradu, na které 

všichni vedoucí odborů sepsali otevřený dopis, že s tím nesouhlasíme, poslali jsme ho panu 

ministrovi Chovancovi a médiím. Ministr si z toho stejně nic nedělal, trval na svém, že reorganizace 

bude. 

Tenhle dopis podepsali všichni vedoucí odborů i expozitur a v té chvíli to vypadalo, že táhneme 

všichni za jeden provaz. Spousta lidí ještě na této poradě prohlašovala, že se nedáme a nenecháme si 

vzít, co jsme vybudovali. Já už to sledoval z dálky, protože jsem si začal pomalu uvědomovat, že můj 

profesní život u policie skončil. Velmi smutné potom bylo, že ze všech, kteří ten dopis podepsali, tak 



skutečně odešli kromě Komárka, Pelce, Růžičky a mě pouze můj další náměstek Karel Mikuláš, Jirka 

Ráž a můj tiskový mluvčí Pavel Hanták. 

Hned další den, 10. 6. 2016, už v 5:45 mi Laube volal, kdy mu přinesu žádost o uvolnění ze 

služebního poměru. Někdy kolem deváté jsem už byl u něj s žádostí, on měl nachystanou 

personalistku a za dvanáct minut bylo hotovo. Já jsem vyšel před Policejní prezidium, tam na mě 

čekali novináři. Tak jsem jim sdělil, jak rychle jsem skončil, a jel jsem domů. Po cestě jsem přemýšlel 

o tom, jak rychle skončila moje kariéra a proč zrovna u takového člověka, jako je Laube. Po těch 

letech se se mnou ani nikdo z vedení nerozloučil. Ale na druhou stranu od takových lidí, jako byl 

Chovanec, Tuhý a Laube, bych si ničeho nevážil, ani toho poděkování. Tak to vlastně dopadlo tak, jak 

mělo. 

Já měl ještě nedobranou dovolenou, protože jsem jako vždycky makal pořád, potřeboval jsem si 

z ubytovny odstěhovat věci, které se tam nashromáždily za spoustu let, kdy jsem tam měl domov, a 

Laube mi před svou sekretářkou potvrdil, že si je samozřejmě můžu odvézt a použít k tomu služební 

auto. Já potom odjel domů a už jsem si v celém rozsahu uvědomil, že vlastně skončila moje kariéra 

policisty po tolika letech. Už to bylo ve všech médiích, a když jsem přijel domů, tak jsem čekal, jak na 

to bude reagovat máma. Ta mě překvapila. Řekla mi, že pokud bych se nechal od Chovance 

přesvědčit a rezignaci odvolal, překvapil bych ji v tom špatném slova smyslu. Takže jsem měl velkou 

podporu i v rodině. 

O tři dny později, 13. 6. 2016, proběhlo jednání na ministerstvu vnitra, kde byl přítomen Chovanec, 

Tuhý a další lidé z vedení ministerstva a Policejního prezidia. Naši vedoucí v dopise Chovance vyzvali, 

aby za nimi přijel, ale nakonec se domluvila schůzka u něj na ministerstvu, což nebylo ideální, 

protože byl na domácím hřišti. Na schůzku byli pozváni pouze vedoucí odborů. Nebyl pozván a 

nezúčastnil se jí ani jediný v té době zatím ještě sloužící náměstek Karel Mikuláš. Já jsem tam nebyl, 

takže co se tam projednávalo, to vím pouze z vyprávění. 

Náš tiskový mluvčí Pavel Hanták seznámil Chovance a jeho nejbližší s naším postojem. Tedy s tím, že 

to považujeme za unáhlené, nepřipravené a neprojednané a že to podle nás nemůže fungovat. 

Reakce Chovance nás trochu šokovala. Čekali jsme, že bude vystupovat autoritativně. Vždycky si rád 

hrál na tvrďáka. Ale on začal jako mílius, slaďounce. Říkal: „Ale kluci, vždyť já vás mám rád, a víte, on 

ten Robert, pročpak mi nezavolal? Vždyť já bych mu pomohl! On mi jen napsal něco ošklivého…“ 

Jen na vysvětlenou: On mi psal, že tím svým odchodem jsem se zapojil do politiky, tak jsem mu 

odpověděl, že to, co udělal on, je jen čirá politika. Něco v tom smyslu. Takže jen těm mým 

podřízeným ukázkově mazal med kolem huby. Ale zahraný to bylo dobře. 

A Tuhý? „Nikdo nepřijdete o místo, dostanete hodně peněz, budou funkce a budete prioritou u 

policie.“ Úplatkářství v přímém přenosu… „Všichni budete mít místo, ale i funkce a peníze a hodně 

moc…“ 

Nejhorší bylo, že jim na to někteří vedoucí odborů začali skákat, začali se s nimi bavit stylem: „A jak 

si to teda představujete a jak bychom to udělali?“ No a někteří prostě vycítili příležitost. Když se 

ptali na něco konkrétního – třeba Jarda Pelc k řídicí struktuře, když tam dodají ředitele sekcí a 

k tomu ještě náměstky, že to bude další řídicí struktura a bude složitější přenos informací, dále na 

administrativu, jestli chtějí tak rychle spojit útvary a přitom není nic připraveno, tak to bude velký 



problém –, jejich jediná odpověď byla, a to zejména z úst Chovance, že to nějak fungovat bude. Ani 

Tuhý nebyl schopen odpovídat konkrétně, bylo vidět, že to je jen šaškárna. 

Udělali jsme chybu, že tam vedoucí ÚOOZ vlezli, protože Chovanec mohl argumentovat, že 

zástupcům ÚOOZ dal prostor, ale nepřesvědčili jsme ho. Přitom z toho bylo jasně vidět, že tam není 

žádná koncepce a jediný smysl je zlikvidovat dobře fungující útvar a vysávat z něj informace pro 

politiky z ČSSD, jejich kamarády a pro spřátelené firmy. Bohužel v budoucnu se tahle hypotéza 

potvrdila. 

Nakonec toto jednání utnul Jirka Komárek s tím, že se nemají o čem bavit, naše stanovisko je 

neměnné, a pokud budou pokračovat v reorganizaci tímto způsobem, tak se na tom nikdo z nich 

podílet nebude. 

Dalšího dne, 14. 6. 2016, byla svolána Bezpečnostní rada státu, kde se měla problematika sloučení 

útvarů řešit také. Bylo zajímavé, že vlastně do té doby se nás zastával nejvyšší státní zástupce Pavel 

Zeman. Pamatuji si, že v novinových článcích, které vycházely, se vyjadřoval, že není dobře 

reorganizaci provádět takovým způsobem, že státní zástupci o tomto kroku nebyli informováni a že 

by taková změna měla projít delší odbornou debatou. My jsme na Bezpečnostní radu pozváni nebyli, 

tak nevíme, o čem se tam vedla debata a s jakými závěry skončila. Ale po jejím ukončení již bylo 

jasné, že reorganizace bude. 

Andrej Babiš, tehdy ještě ministr financí, se vás ale zastal. A tam také začala prosakovat zvěst, že 

jste jeho člověk… 

V té době došlo k velké roztržce mezi vládními stranami, a to zejména mezi Chovancem a Babišem. 

Babiš se našeho útvaru zastával a argumentoval tím, že jsme byli jediní, kteří si dovolili dělat kauzy 

jako např. Nagyová, Bereta atd. Nehlásili jsme nic nadřízeným, a tím pádem se informace nedostaly, 

kam neměly. 

Po tomto jednání Bezpečnostní rady státu ale došlo k jakési dohodě i mezi nimi a nám bylo jasné, že 

teď už reorganizaci nic bránit nebude. Babiš si splnil záměr, aby se mu zvedly preference, a k 

reorganizaci stejně došlo. Mně zůstala jen nálepka, že jsem „jeho muž“. A přitom jsme se nikdy 

k tomuto tématu nesešli a nemluvili jsme o tom. 

Vás tenkrát obvinili z neoprávněného užívání služebního auta… 

Potom jsem se odstěhoval z ubytovny. Laube mi hned v pátek 10. 6. odebral personální pravomoc a 

pověřil řízením útvaru Milana Komárka. Neplést si s mým ostravským šéfem Jirkou! Milan k nám byl 

Laubem dosazen na začátku roku. Předtím se ještě Laube snažil k setrvání přesvědčit mého 

tehdejšího náměstka Karla Mikuláše s tím, že by vedením ÚOOZ pověřil jeho, že by mu přidal peníze 

a tak podobně. Ten ale pověření odmítl s tím, že nebude podepisovat papíry, kterými dojde ke 

zrušení ÚOOZ. A pokud ke zrušení útvaru v rámci reorganizace skutečně dojde, bude to jeho poslední 

služba u policie. 

V dalším týdnu jsme měli každoroční celoútvarový sraz, kde jsem byl služebním autem, ač jsem 

čerpal dovolenou. Na tomto srazu jsem celému útvaru vysvětlil důvody odchodu i to, proč nejsem 

ochoten a schopen s těmito lidmi pracovat dál. Myslel jsem Chovance, Tuhého a Laubeho. 



Bylo to velmi emotivní, rozdal jsem poslední medaile a byl konec. Během toho, co jsem čerpal 

dovolenou, jsem se snažil předat ještě některé věci, které šly předat. Měl jsem kolem sebe okruh 

lidí, se kterými jsem řešil vlastně ten náš konec a s nimiž jsem vydržel až do úplného závěru. Musím 

je zmínit, protože to byli úžasní kolegové a šel bych s nimi bojovat i na barikádu. Byli to moji 

náměstci Standa Růžička a Karel Mikuláš, tiskový mluvčí Pavel Hanták, Vendula Kwasniaková, Tomáš 

Sochr, moje úžasná sekretářka Jarka Burianová. 

Až později jsem byl obviněn, že jsem jezdil služebním autem v době dovolené. Když jsem už začal 

pracovat na celní správě, tak mi jeden den zvonil telefon a ozvala se nějaká příslušnice z Gibsu, abych 

se dostavil k výslechu. Tam jsem se měl vyjádřit k tomu, že jsem ve dvou případech v době dovolené 

zneužil služební motorové vozidlo. 

Vysvětloval jsem jim, že Laube mi to před svědkem, jeho sekretářkou, povolil, abych byl schopen 

předat útvar. Sekretářka to ale odmítla potvrdit, asi ze strachu o místo, takže jsem v tom zůstal zase 

tak nějak sám. Ty jízdy měly být o tom, že jsem jel na již zmíněný celoútvarový sraz a na poslední 

plánovanou poradu vedoucích, kde mě vidělo docela velké množství lidí. Tuto kauzu šetřili asi dva 

roky, než dospěli k tomu, že jsem nic protizákonného nespáchal. 

Připomeňte čtenářům, v čem ta reorganizace spočívala? 

Spočívala v tom, že se spojily dva útvary – ÚOOZ a ÚOKFK – a vznikla NCOZ. Všechno šlo pod jedno 

velení a oni to zdůvodňovali tím, že dojde k lepší výměně informací. My jsme argumentovali tím, že 

tak velký útvar bude neřiditelný, bude docházet k únikům informací, protože zrovna v kauze Bereta 

šlo o to, že unikaly informace přes ÚOKFK a že jsou tam sehrané týmy z předchozích kauz jako 

Vidkun nebo Bereta. Víte, já jsem za svou kariéru nezažil případ, kdy by nedostatečné sdílení 

informací s jinými zmařilo vyšetřování, ale zažil jsem několik, kdy úniky informací vedly k tomu, že 

vyšetřování skončilo neúspěchem, důkazy byly zničeny, svědci ovlivněni atd. A hlavně není možné 

zorganizovat takový útvar s takovými příslušnostmi za jeden měsíc. To chce vykomunikovat, sehnat 

odborná stanoviska a hlavně ty lidi nejdřív přesvědčit, že to má smysl. 

Kdyby k tomu došlo v roce 2014 nebo 2015, když byl policejním prezidentem Červíček, tak by 

existovala odborná komise, která by se tím zabývala. A ta by došla k názoru, že to není vhodné 

momentálně dělat, protože by mohlo dojít k odchodu policistů, k destabilizaci policejního sboru, že 

rizika převažují nad přínosem. Navíc ta rychlost! Kdyby dělali podobnou změnu v Německu, nejdřív 

by ji podrobně rozpracovali s tím, kdo odejde do důchodu, kdo má jaký potenciál pro nové funkce, 

podrobilo by se to veřejné diskusi. 

Takhle to nikdo nediskutoval ani se mnou, i když šuškanda fungovala a já se na to Laubeho otevřeně 

ptal. On mi tam navíc v té době nasadil nového náměstka, Milana Komárka, který měl na starosti 

nové oddělení, kyberzločin, a jak jsem zjistil později, ten donášel Laubemu všechno, co se u nás na 

útvarů děje a povídá. Navíc vytvářel potají seznam lidí, kteří mi byli věrní, černou listinu, a tihle lidi 

byli také po mém odchodu okamžitě likvidováni a tlačeni k tomu, aby od útvaru odešli. Taky ho pak 

odměnili. Stal se po mém odchodu šéfem útvaru, změnil se z plachého kluka na „rázného ranaře“ a… 

dneska už je v civilu. 

Já jsem v té době namaloval na tabuli potápějící se Titanik a tu hladinu jsme každý den zvyšovali, 

protože už jsme tušili, co se chystá. Pořád jsme si namlouvali, že můžeme ještě vyhrát, ale to vyhrát 

nešlo. Bylo to vlastně jen o přežití. Dělali jsme pro to tehdy ale maximum. Kolem potápějícího se 



Titaniku jsem se i několikrát denně scházel se svými náměstky, s Tomášem Sochrem, s Vendulou 

Kwasniakovou a s dalšími, kteří byli tehdy díky svým kontaktům v prostředí schopni zjišťovat celkový 

vývoj situace a případně se na něj pokusit alespoň nějakým způsobem reagovat. 

Ze všech informací, které se pak v tomto úzkém kruhu mých nejbližších scházely, však bylo čím dál 

jasnější, že vše, co jsme ta dlouhá léta budovali, skutečně ze dne na den končí. A právě ten náš blížící 

se konec byl postupně vyjadřován kreslením oné pomyslné stoupající hladiny kolem našeho 

„Titaniku“. 

Černou skvrnou tohoto našeho urputného boje o přežití byl ale právě můj nový dosazený náměstek 

Milan Komárek. Dodnes lituji toho, že jsem toho člověka více neprokoukl, a přestože jsem byl ze 

strany svých nejbližších kolegů upozorňován, abych mu nevěřil, dovolil jsem, aby se těchto našich 

posledních společných chvil účastnil. Přitom jeho jediným úkolem bylo skutečně vytvoření té 

zmiňované černé listiny osob, které byly se mnou úzce spjaty. Zjišťoval a popisoval jejich schopnosti 

a kontakty a následně předával informace vedení nově vzniklé NCOZ, aby pak mohli být tito lidé 

systematicky zlikvidováni. Klasické praktiky StB. Z těch ostatně vzešel člověk, který mi tohoto 

podřízeného na ÚOOZ tehdy dosadil. 

Už toho devátého, když jsme se sešli já, Laube a Tuhý a Vild jako šéf ÚOKFK, jsem poznal, že je to 

předem připravené. Vild se toho projektu hned zastával, s Laubem zpracovával referátník (to je 

materiál, ve kterém se pracovníci vyjadřují, jestli jsou důvody k provedení změny, a případně je 

odsouhlasí). No a teď je z něj náměstek policejního prezidenta místo Laubeho. 

Tady bych měl asi vysvětlit můj vztah s Vildem. Když on přišel jako asi sedmý ředitel do funkce na 

ÚOKFK, tak mi to bylo celkem jedno, protože tam se ředitelé střídali docela často. S tímto útvarem 

se nedalo moc spolupracovat, a to zejména z toho důvodu, že informace od nich velmi často skončily 

tam, kde neměly. Proto jsme prováděli rozpracování případů sami a velmi často jsme byli státními 

zástupci pověřováni dělat kauzy, které nám nepříslušely. 

ÚOKFK z převážné části nepracoval jako ÚOOZ, nepronikal do prostředí kauzy, dělal tzv. od stolu. 

Vím, jak mi jeden příslušník ÚOKFK sdělil, že jim kauzy padají jako „hovna z okapu“, že nepotřebují 

běhat jak partyzáni po ulici jako ÚOOZ. Proto jsem ani nevnímal, že by měl být nějaký problém 

v kompetencích, jak bylo později uváděno v důvodech ke sloučení útvarů. 

S Vildem jsem pochopil, že budu mít osobní problém, protože byl velmi blízký Laubemu. Já od jeho 

nástupu do funkce začal slýchat, že on je ten spravedlivý, ale ten Šlachta jde těm zlým státním 

zástupcům se vším na ruku. Nakonec každou stížnost státních zástupců na činnost ÚOKFK vysvětloval 

tím, že se mu mstí za tento jeho postoj. 

Bylo jasné, že s tímto přístupem spolu určitě kamarádi nebudeme. Vyvrcholilo to tím, že mezi námi 

došlo k osobnímu střetu. Měli jsme spolupracovat na jedné kauze a jeho lidi měli dodat nějaké 

materiály k realizaci. Nedodali je a státní zástupkyně Lenka Bradáčová si mu stěžovala. On to vzal 

osobně. Místo aby si zjistil, jak to bylo, namluvil si, že si jí stěžoval někdo z ÚOOZ. Já už ho po tomto 

odkázal do patřičných mezí a řekl jsem mu, ať se stará o práci, a ne o politikaření, jak to dělal. 

Mohl byste vysvětlit, v čem byl takový rozdíl mezi ÚOOZ a ÚOKFK? 

Pokusím se stručně popsat některé negativní rysy ÚOKFK a vlastně i přetrvávající věci na současné 

NCOZ, která vznikla sloučením obou útvarů. Nechci, aby to vyznělo jako plivání, že všechno bylo na 



ÚOKFK tehdy špatně. Ono na původním ÚOOZ, než jsem ho v roce 2008 převzal do vedení, to taky 

nebyla mnohdy žádná sláva a víc než polovinu téhle značky tvořila její dobrá pověst. 

Slučování těchto dvou organizací vadí především rozdílnost myšlení, stylu práce a mentálního 

nastavení lidí. Na dnešní NCOZ – stejně jako tomu bylo na tehdejším ÚOKFK – pravidelně vítězí forma 

nad obsahem. Je to spíše dokumentační než vyhledávací přístup, výrazně zatížený administrativou, 

byrokracií, přebujelou kontrolou a absencí přiměřené zodpovědnosti jak řadových policistů, tak 

vedení. Na dokumentaci by také nebylo nic špatného, zde je to však dokumentace jakoby povinná, 

bez ofenzivity, ustrnulá v předpisech, bez onoho drajvu, který ÚOOZ většinou měl. 

ÚOKFK vždy typicky pátral dozadu, zvláště u věcí, které už se staly, které dávno proběhly, přičemž 

hlavním nástrojem pro dokumentaci byly výslechy, posudky, prostě formální nástroje trestního 

řízení. Ač se zpočátku přikláněli k využívání operativně pátracích prostředků a techniky, postupně se 

od toho odklonili, až v některých momentech operativa sloužila pouze k předávání předvolánek, k 

šetření na místech možných domovních prohlídek a k číslování spisů. Prostě k degradujícím úkonům. 

Osobně si myslím, že většina vedení ÚOKFK není schopná docenit operativní disciplíny, ba o nich ví 

máloco, případně je schopná zadusit je přebujelou administrativou a kontrolou. Vzpomínám si, jak 

kdysi došlo na ÚOKFK k ustanovení tzv. taktické skupiny, složené z operativců, jejímž cílem bylo mít 

připravených zhruba deset lidí, kteří by byli schopni na ulici kvalifikovaně zadržet chlapa nebo 

provést bezpečnostní prohlídku objektu před faktickým provedením domovní prohlídky. Šlo tedy o 

činnosti, které byly na ÚOOZ prakticky denním chlebem a zvládnutou rutinou starých vlků, zatímco na 

ÚOKFK je považovali za něco mimořádného. 

ÚOKFK a stejně tak i dnes NCOZ v maximální možné míře využívá ETŘ, systém, kde se evidují všechny 

spisy. Vedoucí mimo jiných funkcí vykonává přes tento systém kontrolu udělané práce ve stylu: co 

není ve spise, není na světě. I z tohoto důvodu NCOZ maximálně vyhovuje stav, kdy policista je 

přilepený na židli v kanceláři, vyplňuje nesmyslnosti v ETŘ a ven se nedostane. Policisté jsou neustále 

prostřednictvím ETŘ nesmyslně úkolováni vším možným, co ve většině případu s jejich prací vůbec 

nesouvisí. A nereagovat na nějaký úkol v ETŘ je v podstatě hrdelní zločin. Co na tom, že případy 

v podstatě neběží, že se zastavila agentura, že nastal odliv informátorů – to přece není důležité. 

V maximální možné míře běžnou práci blokuje vyžadování spousty písemností, a hlavně všemožných 

vyhodnocení, vyjádření, běžně k ničemu nepoužitelných. Oni tam sice těch osm hodin pracují, ale 

efektivita práce je víceméně nulová. Administrativa povýšena nade vše. 

Samostatnou kapitolou jsou právě informátoři. Na ÚOKFK se s nimi vůbec neumělo pracovat. Ti 

chlapci a děvčata to v sobě prostě nemají. Někteří z nich (a není jich bohužel mnoho) umí vyslýchat, 

ale jednat se zdroji už bohužel ne. Systém je nastavený tak, že schůzku s informátorem je třeba 

dopředu hlásit, mailem přes formulář, schůzku schvaluje vedoucí oddělení, vedoucí odboru a někdy i 

náměstek, navíc všichni tito můžou být na schůzce s informátorem přítomni, ale z kontrolních 

důvodů, ne třeba z vytěžovacích. 

Vedlo to k tomu, že jednání se zdroji se provádělo tajně, po pracovní době. Když člověk sdělil, že má 

schůzku s informátorem, první otázka vedoucího byla, zda je to informace ve věcné příslušnosti 

útvaru. Na to se nedá říci nic jiného než: „Jak to mám sakra vědět, teprve až se s ním sejdu, tak to 

zjistím.“ 



Nato následovala odpověď: „A ne abys mu něco platil, až podle informace, kafe si nakonec může 

zaplatit sám…“ Tedy opět preference formy nad obsahem. A to se bohužel přeneslo i do NCOZ. 

ÚOKFK vždy pracoval, až na výjimky, ve stylu: hlavně aby nebyl skandál! To od postupu „padni komu 

padni“ má opravdu hodně daleko. Víceméně zde platí stará moudrost: Kdo nic nedělá, nic nezkazí, a 

kdo nic nezkazí, může být povýšen. Obava cokoli efektivního rozhodnout, odvolávání se na vyšší 

management, který koncentruje rozhodovací pravomoci a průtok informací. Navíc jak byla 

v závěrečné fázi před reorganizací standardem ÚOOZ plná spolupráce mezi organizačními články a 

bezproblémová domluva vedoucích, nyní si každý článek, ba každé oddělení NCOZ hraje na sebe. 

Obrovské rozdíly v práci ÚOOZ a ÚOKFK byly patrné třeba i při domovních prohlídkách a prohlídkách 

nebytových prostor. Od samotné přípravy přes akci až po debriefing.  

Zjednodušeně řečeno: NCOZ dodnes dělá domovní prohlídky ve stylu obvodní kriminálky, mnohdy 

obvodního oddělení. Pro mě osobně je ukrutně demotivující slyšet, že poté, co jsme dostali 

provedení těchto prohlídek podle mě na špičkovou úroveň, vrátilo se to na NCOZ do bodu nula, spíše 

minus tři. ÚOKFK absolutně nedbal na operativní, taktické a logistické aspekty těchto prohlídek a na 

práci se zadrženými. Typickým případem je Krejčíř. 

Myslíte, jak se v roce 2005 nahrnula do jeho vily v Černošicích spousta policistů – a on jim přesto 

utekl až na Seychely? 

Ano. Ono je to sice víc než patnáct let, ale prohlídky aktuálně dle očitých svědků vypadají podobně. 

Strašné – a v podstatě stejné jako na tehdejším ÚOKFK – jsou dnes i vztahy uvnitř NCOZ. V ÚOKFK už 

se kdysi bojovalo na vnitřních schodištích, lidé mezi sebou, a ta aktivita, která měla směřovat 

k eliminaci pachatelů venku, směřovala zejména dovnitř. Absolutní krytí zadku, nedůvěra, krádeže 

myšlenek, úspěchů a nezřídka i materiálu. To na ÚOOZ, zaplať pánbůh, nikdy nebylo. My jsme měli 

vždycky něco, co se lidem líbilo a co nám jiní mnohdy i záviděli. Totéž, co má třeba URNA. Prostě ten 

esprit de corps, duch jednotky.  

Byla to bojová jednotka, co bojovala s organizovaným zločinem. ÚOKFK byl soubor zaměstnanců, 

kteří chodili do práce od osmi do čtyř, potom už se nepracovalo, a když už, tak pouze za placené 

přesčasy. S nadsázkou lze dnes říci, že tři roky po slavné reorganizaci má jakákoli soukromá 

bezpečnostní nebo analytická agentura víc detektivů, než kolik jich na Zbraslavi dnes fakticky zbylo. 

Co se týče personálního výběru na NCOZ, tak podle mých informací naprosto zahodili ideu tehdejšího 

výběru na ÚOOZ a všech výhod, co přinášel. Stručně řečeno: původní koncept několikakolového 

výběrového řízení vzal úplně za své! Teď to všechno zvládnou maximálně nějakým pohovorem, 

naprosto nedbají na bezpečnostní aspekt přijímaných osob. Chápu, že v rámci policie není moc na 

výběr, ale oni berou opravdu každého. Jednotlivá pracoviště NCOZ jsou sice obsazována a tabulkově 

naplňována, ale odborná úroveň lidí žalostná, nikdo s nimi odborně nepracuje, nic od nich 

nevyžaduje, nic je neučí a nechávají je růst jako dříví v lese. I ti dříve schopní a učenliví, pokud již 

neodešli, tak se nechali strhnout proudem a nyní jsou z nich lemplové úplně stejní jako z ostatních. 

Pokud se tolik vyzdvihuje nutnost působit proti sofistikované ekonomické kriminalitě – kde jsou tedy 

ti přeplacení odborníci?  

Pokud bych měl shrnout, tak za současného působení NCOZ pod taktovkou lidí z ÚOKFK dosud 

přetrvávají – až na čestné výjimky – ty hlavní nešvary z jejich původního útvaru. Na současných 



organizačních článcích lze samozřejmě najít odborně zdatné, morálně vyhovující, pracovité a 

informačně bezpečné policisty, jsou však v drtivé menšině. Současně nastavený systém jim ani 

neumožňuje rozvíjet se, nedává prostor k uplatnění jejich předností a nechává vyniknout průměrné. 

Reorganizaci tenkrát projednával i Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny. Jak to tam 

probíhalo? 

Když Jiří Komárek na ČT 1 vznesl podezření, že z okolí policejního prezidenta Tuhého unikají 

informace, ozval se tehdejší místopředseda Výboru pro bezpečnost poslanec Bronislav Schwarz s 

tím, že bude iniciovat svolání výboru a bude žádat, abychom tam se svými podezřeními i s názory na 

reorganizaci vystoupili. Další členové výboru ho podpořili, takže předvolali mě, Jirku Komárka a 

vrchního státního zástupce Ivo Ištvana na 23. 6. 2016.  

Připravili jsme si materiály, které jsme zde chtěli přednést, a sepsali jsme je do zprávy, která 

obsahovala informace sice z více trestních řízení, ale měla jako společný průsečík likvidaci ÚOOZ. 

Abychom mohli na výboru mluvit, museli jsme já a Komárek požádat nadřízené o zbavení 

mlčenlivosti. Jenže nadešel den slyšení – a my jsme stále mlčenlivosti zbaveni nebyli.  

Zasedání bylo stanoveno v době, kdy předseda výboru Roman Váňa (ČSSD) a další členka poslankyně 

Zuzka Rujbrová (KSČM) byli na zahraniční služební cestě v Makedonii. To ale na legitimitu svolání 

výboru nemělo žádný vliv.  

Na jednání jsme dorazili asi patnáct minut před plánovaným začátkem. Zcela evidentně o to byl ze 

strany veřejnosti a novinářů obrovský zájem, protože jsme pomalu nemohli projít špalírem lidí 

v chodbě. Když jsme přišli do jednací místnosti, nechali nás stát skoro půl hodiny v přední části, 

v prostoru určeném pro novináře, asi aby si nás mohli dobře vyfotit. Zatímco poslanci se pomalu 

trousili, každý tam měl své místo u jednacího stolu a hosté měli vyhrazená místa po stranách sálu, nás 

tam nechali stát před novináři jak na pranýři. Možná abychom si uvědomili své podřadné postavení 

prosebníčků.  

Byl jsem zvyklý jezdit na jednání po celé Evropě, hlavně do Bruselu a Haagu, a vždy měl na jednání 

pozvaný člověk připravené a označené své místo u jednacího stolu. To se nás ale netýkalo a čekali 

jsme, až se nás někdo ujme. Teprve když přišel poslanec Schwarz, který jako místopředseda výboru 

schůzi svolal, tak mě, Komárka a Ištvana usadil. Rovnou do čela. 

Před začátkem zasedání jsme upozorňovali, že jsme doposud nebyli Chovancem zbaveni 

mlčenlivosti. Vystoupil poslanec ČSSD Stanislav Huml a sdělil místopředsedovi výboru, že „zcela 

náhodou se dověděl“, že ministr Chovanec je spolu s Tuhým a ředitelem GIBS Murínem ve Sněmovně 

a že je připraven, pokud bude schválen program jednání výboru, zbavit nás mlčenlivosti na místě. Že 

do Sněmovny Chovanec přivedl i Murína a Tuhého, byla zjevná demonstrace síly a mělo nás to podle 

mě zastrašit a odradit od výpovědi před výborem. Mimo jiné v sále, kde se zasedání konalo, byl 

přítomen i tehdejší ředitel BIS Jiří Lang.  

Už v tuhle dobu nám bylo jasné, že Chovanec a s ním spříznění poslanci udělají všechno pro to, 

abychom před výborem vystoupit nemohli a aby nám zabránili členům výboru sdělit svá podezření. 

To se také potvrdilo bezprostředně před zahájením samotného jednání, kdy se do zasedacího sálu 

dostavil předseda výboru Roman Váňa a poslankyně Rujbrová, kteří se urychleně vrátili ze služební 

cesty z Makedonie. Myslím, že Váňa sám tam po příchodu pronesl, že jeli celou cestu takřka bez 



zastávek, aby zasedání stihli. Jakou důležitost pro ně muselo toto zasedání asi mít, když kvůli němu 

absolvovali tak hektický předčasný návrat!  

Podle mě tak spěchali jen proto, aby svým hlasováním zabránili schválení programu a tím i nám 

vystoupit před poslanci. Oba také později hlasovali proti přijetí programu.  

Sotva začalo jednání výboru, poprvé jsem na vlastní oči viděl úroveň našich volených zástupců. 

Poslanec za ČSSD Dolejš hned na úvod spojil naše případné vystoupení s politikou, že bychom snad 

měli sloužit jako jakýsi Babišův hnojomet. Poslankyně Rujbrová zase navrhla raději zřízení poslanecké 

vyšetřovací komise, protože „co si budeme nalhávat, kolegové, vše, co se tady na výboru řekne, tak 

uteče a zítra bude v novinách“.  

A korunu všemu nasadil poslanec TOP 09 Daniel Korte, který s ohnivým pohledem v oku rovnou řekl, 

že naše vystoupení nepodpoří. Policisté z ÚOOZ podle něj porušili všechna pravidla, protože v 

médiích osočují své nadřízené. Prý neví, co má od nás očekávat. Jestli bude nějaký pochůzkář 

nespokojený se svým nadřízeným, budou hned jako poslanci svolávat výbor? Asi chtěl ukázat, jaké 

jsme nicky. Dál tvrdil, že pro poslance má být partnerem jen policejní prezident nebo ministr vnitra. A 

hned se po nich začal shánět, proč tu nejsou a proč se nemůžou vyjádřit. Říkal konkrétně, že by se 

měli vyjádřit k těm našim pomluvám uvedeným v naší zprávě. Přitom šlo o zprávu, kterou jsme 

chtěli předložit poslancům… 

Začala mu zdatně sekundovat Černochová z ODS, která v průběhu jednání vyskakovala jak čertík 

z krabičky, pořád někomu skákala do řeči a poučovala zejména o procesních věcech z jednacího 

řádu. Podle ní se vůbec bezpečnostní výbor neměl tímhle případem zabývat. Vyčítala mi, proč jsem 

nepodnikl kroky k řádnému prošetření věci. Otázkou ale bylo, jaké kroky jsme měli podniknout a za 

kým asi jít v této situaci, když podezřelým byl z našeho pohledu i policejní prezident? 

Pak se také začala shánět po Tuhém. Program jednání nebyl o jeden hlas právě poslankyně KSČM 

Rujbrové schválen a tím zasedání výboru skončilo, aniž jsme byli na cokoli tázáni či jakkoli slyšeni. 

Závěr byl takový, že v Poslanecké sněmovně bude k reorganizaci navrženo zřízení vyšetřovací 

komise. Pokud se ji podaří zřídit, tak budeme moci přednést své informace před ní a pod 

příslušným stupněm utajení. 

Brali jsme to jako poslední štaci, poslední možnost, kam se obrátit ve věci zpackané reorganizace. 

Předpokládali jsme, že poslanci budou mít zájem slyšet zásadní informace, pokud je podezření, že se 

v této republice děje nějaká velká nekalost. To, co pak následovalo, nás hodně vyléčilo z této naivity.  

Když jsme z jednání výboru vycházeli, vrhli se na mě a na Ivo Istvána novináři. Jen jsem jim sdělil, že 

nemám co říct. „Vždyť jste to viděli sami, fakt velká zkušenost pro policejního důstojníka. Pocity? 

Bezmoc, lítost, hořkost, naprostá deziluze. Toto byla naše elita, která schvaluje zákony a rozhoduje o 

životě lidí v téhle zemi? Spíš hromada trhovců, banda křiklounů, honící si svá ega. Je tenhle bordel 

demokracie? Nebo je demokracie synonymum pro bordel? Je mi zle.“ 

Zastavil mě jeden novinář: „Co budete dělat?“ 

„Budu zakládat plantáž, je globální oteplování, zajdu koupit nějaký sazenice banánů, to se sem 

hodí…“ 



Jednání v tomto výboru mělo ještě dohru. Hned na místě na mě podal poslanec Váňa trestní 

oznámení, že když jsem seděl za stolem vedle něj, tak jsem mu měl vyhrožovat, že o něm v té naší 

zprávě je taky zmínka. Oznámení převzal na místě ředitel GIBS Murín. Mě k tomu asi za 14 dní 

vyslechli. Samozřejmě jsem vše vysvětlil a oznámení odložili. Pan Váňa měl nejspíš obavu, co o něm 

víme a co je ve zprávě, tak zvolil tento způsob prostřednictvím GIBS. Opět se mi jen potvrdilo, jak 

GIBS umí rychle konat, pokud jde o spřátelené politiky. Konkrétně oznámení převzal Murín, který 

sám měl problémy v Beretě, když ho vyslýchali ohledně kontaktů s Gáboríkem. Jestli si vzpomínáte, 

Gáborík byl bývalý policista obviněný v kauze Bereta za obchodování s informacemi, napojený na 

lobbisty. 

Když jsem odešel do civilu, asi po dvou týdnech jsem dostal nabídku od generálního ředitele celní 

správy na místo jeho náměstka a ředitele sekce pátrání. 

Laube poměrně rychle odešel dělat Chovancovi poradce a později nastoupil na vedoucí místo v České 

poště. No a Vild obsadil místo po Laubem a stal se náměstkem policejního prezidenta pro Službu 

kriminální policie a vyšetřování poté, co byl asi půl roku náměstkem na NCOZ. 

Ještě koncem června jsem si vyžádal schůzku u prezidenta republiky, protože v té době to bylo 

hodně medializované. Měli jsme takový rozhovor mezi čtyřma očima. Ale rychle jsem pochopil, že 

moje naděje, jak Zemanovi vysvětlím, jaký nesmysl je dělat tu reorganizaci, byly naprostý omyl. 

Zeman mi jen otcovsky radil, abych si šel odpočinout, že se s tím stejně nedá nic dělat, protože je to 

rozhodnuté a je to odpovědnost pana ministra Chovance.  

Myslíte, že se Miloš Zeman v té problematice vůbec orientoval? 

Ne, vůbec ne. Bylo to jen takové příjemné povykládání ve smyslu: „Ty, kluku, jsi unavenej, běž si 

odpočinout.“ Pro nás to byl ale takový poslední pokus, jak změnit něco, co bude mít devastující 

účinek na celý sbor. Ono už za ministrování Ivana Langera došlo ke sloučení Finanční policie s ÚOKFK 

a dodnes si ty lidi na tom útvaru mezi sebou úplně nesedli a nesedl si ten útvar, že by to fungovalo 

pod tím jedním velením.  

Neměl jste přece jen zůstat a snažit se na novém útvaru pracovat v nějaké pozici? 

O tom jsem samozřejmě uvažoval hodně dlouho, jestli můj krok odejít do civilu byl v ten okamžik ten 

nejlepší. Ale i to, co se dělo po mém odchodu, jasně ukazuje, že jsem udělal dobře.  

Tuhý tvrdil, že bude na ředitele NCOZ vyhlášeno výběrové řízení, že se do něj můžeme přihlásit 

úplně všichni a že ředitelem se stane ten nejvhodnější kandidát bez ohledu na to, kdo to bude. V 

průběhu května jsem byl u nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a ten mi prozradil, že za ním 

byl Laube. Informoval ho o reorganizaci a o tom, že bude nový ředitel. Druhým dechem hned dodal, 

že Šlachta to ale nebude a že v tom mají naprosto jasno.  

Nakonec se stal ředitelem jediný kandidát, o kterém se to vědělo od začátku, protože jako jediný na 

nabídku Laubeho kývnul. Ostatně jméno Mazánek se šuškalo už v květnu, když začaly prosakovat 

první informace o vzniku nového útvaru.  

Já žádnou nabídku nedostal. Samozřejmě jsem mohl zůstat na NCOZ na nějaké jiné pozici. Ale to 

jsem nechtěl, protože spojením útvarů se začal preferovat styl práce ÚOKFK a tak já bych nikdy 



pracovat nemohl. Nešlo jen o jiný systém práce. Šlo o analytiku, která na ÚOOZ byla naprosto 

rozdílná od ÚOKFK, administrativu, která na ÚOKFK byla přenesena na vedoucí odborů. Na ÚOOZ 

byla administrativa na kanceláři ředitele, zatímco vedoucí odboru se měli věnovat zejména práci a 

vedení lidí. Takových rozdílů bylo na obou útvarech mnohem více, ale hlavně na ÚOOZ se dostávali 

noví lidé po docela složitém výběrovém řízení, takže se skládaly týmy lidí, kteří byli schopni 

zpracovávat velmi citlivé kauzy. Na ÚOKFK tento systém dle mého názoru nebyl a to bylo i na tom 

útvaru vidět.  

Samozřejmě hlavním důvodem mého odchodu bylo, že jsem se nechtěl na reorganizaci podílet. Od 

začátku jsem tvrdil, že tak velký celek se nedá řídit a že dojde k tomu, že vedoucí už nebudou moci 

provádět řádnou kontrolu ve spisech, nebudou schopni naučit lidi pracovat operativně. Dojde 

k tomu, že vedení útvaru bude naprosto odříznuté od faktického výkonu služby.  

A nakonec to bylo samozřejmě i osobní hledisko. Laube byl přesvědčen, že mám policii tak rád, že 

určitě zůstanu a oni si se mnou potom nějak poradí. Já jsem se zachoval naprosto rozdílně a 

veřejnost se dověděla o tom, jak připravili reorganizaci a co je k tomu vedlo. Navíc když jsem viděl, 

jak se snažil GIBS na podnět vedení Policejního prezidia šetřit kauzu zneužití služebního motorového 

vozidla, tak by to dopadlo tak, že by se mi snažili sdělit obvinění a udělat ze mě lumpa.  

Jak? 

Druhý týden v červenci, když už jsme někteří byli v civilu, jsme jeli na Lipno. Já, Komárek, Růžička, 

Mikuláš, Kwasniaková, Pelc. Hrozně jsme se tam opili a celé tři dny jsme se snažili s touto změnou 

vyrovnat. Po nějaké době byly na Vrchní státní zastupitelství „někým“ doručeny fotky (já do současné 

doby nevím kým) nás, jak se bavíme na Lipně. Vím, že se to šetřilo a nic se nevyšetřilo, ono také 

nebylo co! Někdo si nás vyhodnotil, že jsme protistátní živly, je třeba nás mít pod kontrolou a nechal 

nás sledovat.  

To je jen pár důvodů, proč jsem nemohl zůstat. I když jsem myslel, že u policie budu do důchodu, tak 

jsem musel odejít. Navíc můj odpor vůči Laubemu už byl tak velký, že jsem musel pryč, jinak by to 

nedopadlo vůbec dobře a byl bych zavřený za jeho napadení. Prostě jsem se odmítl podřídit, sklonit 

hlavu a dělat na přání lidí, kteří když jsou ve funkci, tak to neberou jako poslání, ale jako možnost 

získat maximum výhod jen pro sebe. A taky mi to nedovolilo mé svědomí a morální hodnoty, které 

jsou pro mě hodně důležité. Takhle bych se jim zpronevěřil. Tak jsem to prostě cítil a cítím dodnes.  

Vypadalo to, že po vašem odchodu odejde od policie spousta lidí, tak jako odešla po odchodu 

Kubiceho. Ale najednou místo sto lidí jich odešlo jen dvanáct, patnáct. Zklamalo vás to? 

Ono to nejde srovnávat. V době Kubiceho odchodu vyšel nový zákon o služebním poměru ohledně 

těch výsluh a náhrad, takže odešla spousta lidí, kteří najednou měli nárok na doživotní rentu. Pro mě 

bylo zklamání, že nás odešlo tak málo. Ale necítil jsem ho vůči těm řadovým lidem. Spíš vůči 

vedoucím odborů, se kterýma jsme „žrali z jednoho talíře“, když to řeknu ošklivě. A přitom někteří 

si hned druhý den přicházeli říct o místo.  

Laube to dělal šikovně. Zval si takové ty slabší články a sám jim nabízel místa na Policejním prezidiu. 

A oni si hledali důvod, proč tam zůstat. Jedni si to omlouvali tím, že chtějí pokračovat v načaté práci 

Šlachty, další, že chtějí dodělat rozdělané kauzy. Ale bylo to pouze o tom, že si chtěli zachovat funkci, 

nebo dokonce polepšit.  



Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, která se reformou zabývala v roce 2016, vám ale za 

pravdu nedala. Podle jejích některých členů to, že jste se opřel o Andreje Babiše, že jeho tisk se 

vás zastával, že ministr spravedlnosti Pelikán dokonce hrozil rezignací, byl vlastně pokus o puč. Jak 

odstavit policejního prezidenta, ministra vnitra, tím oslabit premiéra a destabilizovat celou ČSSD. 

Nezlobte se, ale budu si teď hrát chvilku na ďáblova advokáta. Zbavíme-li se politické a osobní 

hysterie, co když nějaký přínos reorganizace opravdu přinesla? Když k ní došlo, tak přibyla vlastně 

ke klasickému ÚOOZ i finanční a korupční kriminalita. Ale tu jste přece předtím už dělali. Havlín, 

Vidkun, Nagyová – jen tři případy za všechny… 

My jsme je ale dělali jinak, a proto jsme se taky ocitli pod kritikou, že zpracováváme věcně 

nepříslušné případy. Ono to souviselo s proměnou zločinu. Jiný byl v devadesátých letech, kdy to 

bylo o násilí, o drogách, o takové té syrové kriminalitě. Ale pak už se to násilí spojovalo 

s ekonomikou, s obohacováním.  

Tu práci jsem nenastavoval jinak já, nýbrž ještě Honza Kubice. Začalo to kauzou Budišov a vyvrcholilo 

slavnou Kubiceho zprávou. On i populární spis Krakatice nebyl o vraždě Františka Mrázka, ale 

podstata byla ekonomická. Jeho klientelistické vazby, prostě to, co prováděl na poli hospodářské 

kriminality. Proto jsme šli i do těchhle kauz. Protože nešlo ekonomický zločin od násilného oddělit.  

V čem jsme se ale hlavně lišili od ÚOKFK, to byl systém práce. Oni dělali hodně od stolu, bez 

operativy, „nápad“, který k nim přišel. Jenže my ne, my jsme si vyhledávali informace sami, a proto 

nám taky státní zástupci začali přidělovat kauzy, u kterých byli přesvědčení, že je uděláme líp než 

ÚOKFK. Jenže hned se objevily námitky, že jsme věcně nepříslušní. Tím, že jsme pronikli do 

prostředí, jsme se ale dostávali k dalším a dalším informacím a kauz vlastně začalo řetězově 

přibývat, takže i těch výtek, že hrajeme na cizím hřišti, přibývalo.  

Ale co dublované situace? Co když váš informátor omylem narazil na jejich informátora ve stejném 

prostředí? Nechci se zastávat reorganizace, ale někdy je jedno velení výhodou, ne? Dá se 

předcházet nepříjemným situacím… 

To bylo v pohodě. Oni neměli žádné informátory! (smích) A druhá pojistka samozřejmě bylo státní 

zastupitelství. To vědělo, v jakém úseku zrovna pracujeme. Ony existují informační systémy, do 

kterých se ukládá i to jméno informátora. Byly ale kauzy, jako Nagyová, u kterých se předpokládalo, 

že bude enormní zájem o informace a že by mohly uniknout skutečně závažné věci tam, kam nemají. 

Takže jsem přímo vydal pokyn, aby se tenhle postup nerespektoval. S tím, že jsem ochoten nést 

případné následky. 

Státního zástupce jsme ale informovali vždycky. Kolikrát nás dokonce státní zástupce, který dozoroval 

kauzu ÚOKFK, požádal, abychom jim někoho našli, protože jak byli zvyklí pracovat od stolu, neuměli 

základní věci zmonitorovat. My jsme tudíž vlastně pracovali na jejich kauzách i takhle, nechtěně. Ale 

to pnutí mezi námi a jimi to jen zesilovalo, protože oni zase žalovali, že jsme oblíbenci státních 

zástupců, a proto nám dávají přednost.  

Oni sice seděli za stoly, ale zase měli ty své cifršpióny, kteří se vyznali v účetnictví. Takže nebylo 

opravdu výhodnější tuhle spolupráci posílit?  

Jistě. To bylo u těch daňových kauz. U dotací. Ale my jsme se do nich dostávali z opačné strany. Třeba 

dotační kauza ROP Severozápad, Kušnierz, dva a půl miliardy. My jsme se k ní dostali přes násilí, 

protože se ti dotyční navzájem vydírali. Ale naši lidi na ÚOOZ už byli nastavení na to, že pokud 



dochází k násilí, měli by se dívat i na pozadí toho násilí, proč k němu dochází a o co tam jde. A tam 

jsme najednou dospěli k určitým projektům, zjistili jsme, že ty projekty jsou ovlivněné, kdo je jakým 

způsobem ovlivňuje, a z násilí jsme přešli ke kauze, kterou dělal ÚOKFK. Ale tím jejich systémem, 

přes cifršpióny.  

Já se pořád snažím najít nějaké rozumné důvody, proč by reorganizace nemusela být jen kvůli 

tomu, aby vás zlikvidovali. Co když jste jen paranoidní?  

Laube byl na kávě s jedním novinářem, když jsme udělali kauzu Bereta, a řekl mu, že tohle je to 

poslední, co mi prošlo, a že se mnou zatočí. Jenže ten novinář to bohužel odmítl sdělit komisi, která 

nás vyšetřovala, a já jsem pochopil, že Laube je jeho zdroj.  

My už vlastně od Vidkunu, když jsme šli zatknout olomouckého hejtmana Rozbořila, jsme před 

Laubem tuhle informaci tajili, protože by šel okamžitě za Chovancem a hejtman byl Chovancův 

kamarád z ČSSD. Já si pamatuju, že jsem mu volal v úterý v půl desáté večer a informoval jsem ho, že 

se objevily nějaké nové skutečnosti, ale že mu to řeknu osobně až ráno, až přijedu z Holešova. A 

řekl jsem mu to ráno až ve chvíli, kdy moji lidi už byli u hejtmana a dělali mu prohlídku.  

Nepřemýšlel jste ani na chvilku o tom, že byste naopak zůstal a třeba i z trucu se přihlásil do 

výběrového řízení na šéfa celé NCOZ?  

To nešlo, i když Chovanec to do médií tvrdil. Celá ta změna měla za cíl dostat všechno pod kontrolu, 

aby se nemohlo stát, že začneme stíhat některé jejich stranické kolegy, nebo dokonce vysoké vládní 

úředníky, tak jako se to stalo s Rozbořilem nebo předtím s Nečasem. A kdybych na tohle přistoupil, 

šel bych sám proti sobě. Proti tomu, co jsem budoval, čemu jsem věřil. Dneska už se tam taky 

pracuje úplně jinak. Tak, jak chtěli oni.  

Myslíte, že tahle náhlá reorganizace byl Chovancův nápad? 

Asi spíš nápad lidí kolem Chovance. Ale rozhodně nesledovali záměr, aby to fungovalo. To je ostatně 

vidět teď, kdy to musí znovu rozdělit. Přitom my jsme komisi upozorňovali na všechno, co se později 

stalo. Že enormní navýšení platů policistů v nové NCOZ způsobí jejich odchody do civilu s lepší 

rentou. Že tam práce pro mladé policisty bude nekvalitní, zavládne permanentní podstav. Že si 

nefunkční systém řízení vynutí novou reorganizaci. A to jsme nevěděli, že se tahle zpackaná 

reorganizace projeví i na počtu rozpracovaných kauz. V podstatě se dojíždějí ty, na kterých jsme 

dělali ještě před sloučením, státní zástupci si prakticky od roku 2016 stěžují, že nové případy 

nepřibývají. 

Jakou roli v tom hrál tehdejší policejní prezident Tuhý?  

Tuhý přišel na to místo, aniž by měl jakoukoli zkušenost s trestním řízením a nějakými kauzami. To je 

osud policejních prezidentů, kteří přijdou do funkce od dopraváků nebo od pořádkové policie. Měl 

pěknou koženou bundičku, prýmky, noblesní uniformu, až jsme si z toho dělali srandu, ale řízení 

policie přenechal v podstatě Laubemu. Ten byl i bližší Chovancovi. To byl určitým způsobem zlom. 

Předtím, ať byl policejní prezident jakýkoli, třeba i Červíček, nikdy nedovolil, aby politika vstoupila 

do policie. Tuhý policii vlastně nechal Chovancovi, staral se o ty svoje pašalíky a Chovanec jako 

ministr vnitra do její práce naprosto neadekvátně vstupoval. Co se týče získávání informací ohledně 



lidí, jeho mediální poradci docházeli na poradu ředitelů. Byl neustále na mobilu, pořád sledoval, co 

se o něm kde řekne.  

Myslíte, že i Chovanec dostal pokyn od svých lidí z vedení ČSSD nebo z vlády, aby se vás zbavil?  

Myslím, že ani ne tak z těchhle kruhů, ale spíš od určitých lobbistů. Já na to mám teorii, ale nechci se 

stát objektem dalších žalob, tak si ji nechám pro sebe. Ale nemyslím si, že by v tom byl Chovanec 

sám. I on byl svým způsobem nástroj.  

Byl spouštěcí moment kauza Bereta a zatčení hejtmana Rozbořila?  

Samozřejmě že to je hodně popudilo, ale první signály přišly už v kauze Vidkun. Tehdy jsem měl 

ostrý střet s Tuhým, kdy to skončilo osobním napadáním. Prý nevěděl, že budeme zatýkat hejtmana, 

ale on to přece musí předem vědět, aby na to byl mediálně připravený.  

Přitom my jsme věděli z odposlechů, jak se snaží k některým kauzám dostat přes Laubeho. Ale kauza 

Bereta bylo to poslední, a proto si ani nemyslím, že to byl Chovanec. Zpočátku byla ta kauza 

spuštěná, že mělo jít o Škodu Transportation, a když se podíváme, kdo za těmi zúčastněnými 

stranami stojí, tak je to docela jasné. Blízký spolupracovník tehdejšího premiéra Sobotky Radek 

Pokorný vedl o tuhle firmu spor s advokátem Karlem Muzikářem a prostřednictvím úplatných 

policistů ho chtěl vydírat. Když jsme ty fiktivní materiály zajistili, zpanikařil a tlačil na Sobotku, aby se 

zbavil Šlachty. Ten rozkázal Chovancovi, aby to zařídil, a Chovanec zaúkoloval Tuhého a Laubeho. 

Takhle by zabili dvě mouchy jednou ranou: dostali by se k informacím a zbavili by se Šlachty.  

Zase musím být ďáblův advokát – co když se to všechno odehrálo proto, že jste se opravdu v tom 

svém zanícení vymknul už úplné kontrole? Jako osamělý lovec, který sice věří, že slouží dobré věci, 

ale v podstatě už překročil hranice, kdy to dobré ještě je?  

No dobře. Přistoupím na chvilku na vaši teorii, že mohu být podjatý, a nechám mluvit jiné. Třeba 

státního zástupce Ivo Ištvana při slyšení před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny v červenci 

2016. Otevřeně tam řekl, že chystaná reorganizace žádnou přidanou hodnotu nepřinese. A že 

z organizační změny je patrná jediná věc: ÚOOZ, jehož ředitelem byl Šlachta, žádné informace 

z citlivých kauz nepouštěl, aby nedošlo k úniku informací, kdežto teď se dva útvary jen dostanou pod 

stejnou střechu, kde nový šéf i jeho náměstci budou mít přístup ke všem informacím, takže možnost 

úniku se zvýší.  

Přitom už tehdy byla rozpracovaná řada kauz, o které se zajímali nejen nejvyšší nadřízení, ale 

samozřejmě i politici. Jmenujme třeba kauzy Nagyová nebo Vidkun. Další věc, která Ištvana zarazila, 

že on sám jako státní zástupce se dozvěděl o chystaném sloučení útvarů od novináře. Že se žádných 

přípravných prací nezúčastnil, a pokud nějaká jednání o podobě reformy proběhla, jeho se nikdo 

neptal. Přesto když proběhla reforma, začalo se diskutovat o tom, jestli se pod jednu střechu má 

dostat i NPC, nebo ne. Proč najednou diskuse probíhá, ale když jde o ÚOOZ, tak nikoli?  

Mimochodem Ištvan upozornil komisi i na jeden odposlech už z března 2015 v rámci kauzy Vidkun. 

Náměstek krajského policejního ředitele Kadlec v něm říká podnikateli Kyselému, že Šlachta je 

zmetek, a když to ministru vnitra Chovancovi Tuhý s Laubem správně podají, že je to v rámci 

struktury a v rámci ekonomického opatření daleko efektivnější, on to odkývá. Nemluví přímo o 

reorganizaci, ale když k ní potom došlo, samozřejmě že si to člověk spojí. 



Právě Ištvana ale vaši odpůrci označují za člověka, který je s vámi na stejné lodi. Stejně jako Lenku 

Bradáčovou, a dokonce i nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Když to zjednoduším: Vy jste 

argumentovali tím, že tu probíhá ve velkém pokus politiky ovládnout policii, a tudíž i státní 

zastupitelství, protože když vám znemožní nezávisle vyšetřovat, nebudou žádné obžaloby. Ten 

druhý tábor zase ve vás a ve vašich spřízněných státních zástupcích viděl jakési nové, nevolené 

mocenské centrum, které – když se nechá vyrůst – může přinejmenším zdiskreditovat, nebo 

dokonce odsoudit libovolného politika, člena vlády, prostě každého, kdo se vám znelíbí.  

Ať tak či onak, veřejnost už vůbec nevěděla, na čí stranu se má přiklonit. Všechno, co se 

odehrávalo na poslanecké komisi, bylo sice neveřejné, ale zároveň z obou stran unikaly cílené 

útržky informací. Se spoustou jmen, která nikdo mimo vnitro a policii neznal, příliš dohadů se 

točilo kolem SMS z mobilu Tuhého syna, kde se mluví o nebezpečí zatýkání, jen se nakonec 

nevědělo, jestli byla odchozí nebo příchozí – prostě běžnému občanovi zůstala na patře z celého 

vyšetřování jakási neurčitá pachuť. Jak jste vnímal tohle?  

Asi to jinak nemohlo dopadnout, když neustále chtěli přímé důkazy, že reorganizace se dělá kvůli 

Šlachtovi. My jsme jim říkali, že důkazy se nacházejí v různých spisech, že je musí vytáhnout a 

vyhodnotit mezi sebou, a přitom to nikdy neudělali. Pořád chtěli přímý důkaz. 

Já jsem se jich ptal, jak by si ho představovali, a oni, že by mělo jít o nahrávku, kde se to domlouvá. 

Poslanec za hnutí Úsvit doktor Štětina se sám přihlásil šéfovi komise Blažkovi, že před komisí vypoví, 

jak jednal na jaře roku 2016 s Tuhým, který mu říkal, že celorepublikové útvary se reorganizovat 

nebudou, že jde jen o to zbavit se Šlachty. Komise tuhle výpověď odmítla, že už má jasno. 

Stejně tak není úplná pravda, že jsme byli na jedné lodi se státními zástupci. Když reorganizaci 

oznámili, nejdříve mezi nimi zavládlo zděšení. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman protestoval, psal 

dopisy. Po několika dnech ale otočil a začal být k prezidiu vstřícnější, začal připouštět její nutnost. 

Dozvěděl jsem se, že mu Chovanec vysvětlil, že pokud bude vystupovat proti reorganizaci a 

nepomůže naopak s jejím prosazením, vláda ho z postu odvolá. Chovanec mu měl údajně říct, že i 

kdyby ANO odešlo z vlády, protože porušuje koaliční dohodu, Sobotka domluvil s prezidentem, že 

ČSSD dovládne a Zemana sundají. Zeptal jsem se ho na to osobně, když jsme se sešli náhodně při 

nějaké příležitosti u baru a upřímně řečeno nevím, jak si mám jeho reakci vyložit. Ani nedopil a beze 

slova odešel. Tak jak jsem si myslel, že do té doby jsem s ním na jedné lodi, jak to uvádíte vy, tak jsme 

určitě nebyli. 

Třeba mu bylo líto, že si o něm něco špatného myslíte, když za vás bojoval… 

Já si spíš myslím, že mi mé domněnky touhle reakcí potvrdil… 

A Lenka Bradáčová? Nakonec si osobně převzala trestní řízení, které proti mně vedli. Šlo o již 

zmíněné podezření ze zneužití služebního motorového vozidla. Přitom pravomocně už o mně 

rozhodlo Krajské státní zastupitelství v Praze, dalo mi za pravdu, že jde maximálně o přestupek. Proč 

si tedy podezření z trestného činu naprosto bagatelního, který mají vyřizovat státní zástupci na 

nejnižším stupni, přebírá vrchní státní zástupkyně? To bude příště vyřizovat i hospodské rvačky a 

banální krádeže? 

Jedna důležitá otázka: při reorganizaci tvrdilo vedení ministerstva vnitra i Policejní prezidium, že 

nedojde k ohrožení zásadních kauz. Jak to vnímáte vy s odstupem času? 



Já od začátku tvrdil, že to je jeden z největších problémů, který nastane. Každá reorganizace přinese 

zpomalení naprosto ve všem. Začalo to tím, že vedení muselo zajistit, aby se tyto týmy měly vůbec 

kde posadit v kancelářích. Nemohly být totiž spojeny s novým útvarem, protože rozpracovávaly 

příslušníky ÚOKFK. A to nemůžou zpracovávat příslušníci stejného útvaru NCOZ. Došlo by 

k podjatosti policejního orgánu. Proto vymysleli státní zástupci, že tito lidé přejdou na NPC a budou 

kauzy zpracovávat odtamtud. Dále se muselo řešit jejich vybavení, administrativa a mezitím se 

samozřejmě pachatelé nezastavili a páchali zločiny dál.  

A vezměme si odchody příslušníků, zejména v kauze Vidkun. Tam odešla většina zpracovatelů pod 

vedením Jirky Komárka. A po sedmi měsících od realizace. Teď si představte, že přijdou noví lidé a 

mají provádět vyhodnocování domovních prohlídek, výslechy svědků, aniž by případ znali z jeho 

rozpracování. To je stejné, jako kdyby novinář psal knihu a v půlce se na ni vykašlal s tím, že ji dopíše 

někdo jiný. Naprostý nesmysl, který nemůže fungovat.  

Už při odchodu jsem říkal jak státním zástupcům, tak i vedení, že to nebude fungovat i proto, že lidé 

v těchto týmech nebudou mít budoucnost, nebudou se mít kam vrátit. Nové vedení se na ně bude 

dívat, že je na útvaru nechce, a hlavně i na novém útvaru se budují nové pozice a s těmi lidmi se 

v nich nepočítá. Přestane pro ně platit profesní růst, nebudou chodit na realizace s útvarem, 

nebudou se zdokonalovat a v neposlední řadě šli dolů i finančně, protože přestali někam patřit. 

Přesně tak to i dopadlo. Kdybyste se podíval, kdo z pracovníků těchto týmů zůstal u policie, je to jen 

minimum lidí. A hlavně odešli většinou ti, kteří zpracovávali ty nejzávažnější kauzy. Nemusím povídat 

asi nikomu, jaký na ně byl tlak – ze státního zastupitelství, z vedení policie, z médií a v neposlední 

řadě od advokátů těchto kauz. Advokáti si dovolovali věci někdy až za hranou a řešili je pracovníci 

NPC. Strašný.  

Nové vedení NCOZ jim doslova tvrdilo, že takové kauzy, jako byla Nagyová, Vidkun či Bereta, se již 

dělat nebudou. Prý to nejsou kauzy, které by měla nová NCOZ zpracovávat. Co na to říct? Nikdo 

nechápal, k jakým změnám došlo, když jim slibovali úplně něco jiného.  

Konkrétně se vrátím ke dvěma kauzám. Kauza Vidkun se v dnešních dnech soudí u olomouckého 

krajského soudu. Už v průběhu domovní prohlídky mi volala jedna ze zpracovatelek, že Ivan Langer 

tam trousí, že se postará o to, aby útvar do roka nebyl. Já jsem si říkal, že to jsou jen jeho řeči jako 

obvykle. Bohužel do roka to tak bylo. Když teď vidím, s čím se šlo v kauze Vidkun k soudu, tak tam 

nepřibylo nic podstatného od doby, co jsem odešel do civilu, přestože vyšetřování trvalo další tři 

roky. Je jasné, že tento stav vyhovuje úplně všem. Ale hlavně podezřelým a jejich advokátům. Další 

důležitá věc: lidi, kteří měli ke zpracovatelům důvěru a mohli v kauzách svědčit, tak se po 

reorganizaci odmlčeli a nechtěli s nimi již mít nic společného. Tím se přišlo o další důkazy. 

Další kauza, o které jsem se dočetl v Reflexu, že byste se na ni měl zeptat, byl obchod s vojenským 

materiálem. Loňský rok byla zproštěna soudem. Já o ní už vím pouze z médií. Ale když my jsme 

odcházeli, tak na tuto kauzu byl na ÚOOZ společný tým s Vojenskou policií. Po našem odchodu došlo 

k reorganizaci i tohoto odboru a na kauze zůstal pracovat jeden zoufalec. A více než dva roky 

prováděl vyšetřování po našem odchodu. Řekněte mi, jak jsem mohl i tuto kauzu ovlivnit, aby 

dopadla jinak? Proč se vaši kolegové neptají na podmínky, jaké měli zpracovatelé po našem 

odchodu? Dle mého názoru je naprosto jasné, že došlo ke zpomalení kauz a k jejich nedostatečnému 

došetření, a to z důvodu provedené reorganizace.  



A hlavně došlo k jedné zásadní věci. Víte, v bezpečnostních složkách se velmi těžko buduje důvěra 

k občanům. Myslím, kdybyste se zeptal občana, který chce něco zásadního sdělit policii, tak vám 

řekne, že nemá komu. Kolik napsal oznámení, kterými se nikdo nezabývá nebo které nezpracuje 

kvalitně. A hlavně že se informace dostanou tam, kam nemají.  

Na začátku, když jsme přišli na ÚOOZ, nikdo s námi nechtěl mluvit a bál se nám jakoukoli informaci 

předat. Když jsme končili, ta důvěra byla tak velká, že jsme začali mít informace hodně zajímavé, a 

proto jsme mohli do takových kauz začít sahat. Bohužel, to všechno padlo. A tato důvěra se buduje 

velmi a velmi těžko. 

  



KAPITOLA OSMNÁCTÁ 

+ Loučení jako pohřeb 

+ Šéf říká: Jděte! Náčelník: Pojďme!  

+ Jací jsme byli 

 

 

 

Jak proběhlo Vaše rozloučení s útvarem? 

Na celoútvarovém srazu, který byl poslední, protože po reorganizaci útvar přestal existovat. Byli 

pozvaní hosté, se kterými útvar spolupracoval, a to jak z jiných útvarů, tak i z Policejního prezidia, 

vedení Policejního prezidia, státní zástupci.  

My sami jsme byli zvědaví, kdo bude mít odvahu na tento náš poslední sraz přijet, protože se už 

vědělo, že jsem ve střetu jak s ministrem, tak i s policejním prezidentem. Byl jsem velmi mile 

překvapen, že většina hostů opravdu přijela a rozloučili se s námi. Přijel jak nejvyšší státní zástupce 

Pavel Zeman, tak vrchní státní zástupci z Prahy i Olomouce – Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan –, ředitel 

Útvaru zvláštních činností Láďa Šibor, ředitel NPC Jakub Frydrych a mnoho dalších. Čekali jsme, kdo 

přijede z prezidia, ale nepřekvapili mě ani trošku. Nepřijel vůbec nikdo. Jediný z prezidia, kdo se 

nebál a přijel se s námi rozloučit, byl tehdy ředitel odboru vzdělávání Marek Adam, ten jediný měl ty 

správný koule. Bylo hrozně vtipný, jak někteří funkcionáři ministerstva vnitra za námi jeli a ještě na 

cestě se otočili. Dostali informaci, že není úplně vhodné, aby se s námi loučili. Já si potom kolikrát 

říkal, co strach o funkci dokáže s lidmi udělat. 

Když jsem se díval před svým posledním oficiálním proslovem na nastoupené lidi, proběhlo mi 

v hlavě těch osm let, co jsme spolu prožili, a nebylo mi vůbec dobře. Téměř všichni byli oblečeni jako 

na pohřeb – v černém. Aby se mohli účastnit, tak si rušili dovolené, a jak jsem viděl, tak i při oficiální 

části ukápla nejedna slza. Celoútvarový sraz se totiž uskutečnil hned další týden poté, co jsem si 

podal žádost o uvolnění ze služebního poměru. Vždy se jednalo o takové pravidelné poděkování 

vedení útvaru lidem za odvedenou práci. Vždy se vyhodnotilo uplynulé období a nastavily se priority 

pro další. Součástí programu bylo vždy i odměňování příslušníků útvaru medailemi. 

Když jsme plánovali tenhle poslední sraz, většina to pojala opravdu jako pohřeb – doslova a do 

písmene. Jako úmrtí milovaného člena rodiny. Máme z toho natočený záznam a musím říct, že když 

se na něj dívám i teď po letech, ty emoce na mě působí pořád stejně silně. 

Snažil jsem se ve svém posledním oficiálním proslovu lidem vysvětlit, proč jsem nemohl zůstat na 

útvaru jako ředitel a proč jsem si podal žádost do civilu, i když jsem nechtěl. Nastínil jsem jim, jak 

vypadalo jednání na prezidiu, jak se k nám chovali nadřízení a co je asi v nejbližší době čeká. Snažil 



jsem se je ale přesvědčit, že jejich práce má smysl, a i když tu nebude Šlachta, tak oni musí pracovat 

dál, že je společnost potřebuje. 

Moc hezké bylo, když všichni vedoucí odborů přišli za mnou na pódium a společně jsme poděkovali 

ostatním. Dokonce jsme se jim poklonili za to, jací byli, a já jim poděkoval, jaká čest pro mě byla jim 

velet. 

Velmi hezky se se mnou rozloučil Ivo Ištvan. Spolu jsme toho prožili hodně, ten tlak byl kolikrát 

strašně silný, a přitom vždycky jsme to nějak zvládli. On dokázal i zavolat přímo řadovým policistům 

a poděkovat jim za odvedenou práci, a to se mezi námi vždycky cenilo. 

Rozdal jsem také poslední medaile ÚOOZ, které jsme měli v zásobě. Stejně útvar končil, tak nemělo 

smysl jim je nechávat. Byly velmi ceněné a já jsem takhle lidem poděkoval za to, co dokázali pro útvar 

udělat. Mimochodem když jsme měli celoútvarový sraz v roce 2015, zúčastnili se ho jak ministr 

Chovanec, tak policejní prezident Tuhý. Tehdy se mě ptali, proč nedostali taky naši medaili. Tenkrát 

jsem jim řekl, že si ji ještě nezasloužili. Tím, že jsem všechny medaile ÚOOZ rozdal, protože po nás 

už žádný ÚOOZ neexistoval, už si je nikdo nemohl udělit sám od sebe. 

Nakonec se se mnou rozloučila Lenka Bradáčová. Dodnes si pamatuji, jak mě okomentovala: „Být 

šéfem znamená řídit lidi, ale být náčelníkem znamená vést lidi. Šéf říká JÁ, náčelník říká MY. Šéf 

staví svůj úspěch na strachu, náčelník na nadšení těch, které vede, šéf říká: JDĚTE a náčelník říká: 

POJĎME. A to je velký rozdíl. Váš ředitel byl náčelník.“ Po tomto proslovu ke mně přišli všichni její 

podřízení státní zástupci a předali mi třináct kovových růží v šachovnici. Na každé z nich bylo jméno 

jednoho z nich. Takový dárek jsem ještě nedostal. Dodnes mám ty růže doma v kuchyni.  

Když oficiální část skončila, náměstek Standa Růžička naposledy postavil útvar do pozoru, i když já už 

to nechtěl, a při odchodu zazněly úryvky z pohádky S čerty nejsou žerty : „Je to rebel, tři vojáky těžce 

zranil, dva zhmoždil a jednoho zesměšnil.“ Prostě odchod ze scény takový, jaký jsem si vždycky přál. 

Se vztyčenou hlavou hlavně. 

Potom už večer proběhla taková docela smutná zábava. Hrozně jsme se opili a já si uvědomoval čím 

dál víc, že ještě dva týdny a už ze mě nebude policajt. 

S odstupem času: jací jste byli jako útvar? 

Podle mě to byl útvar jako každý jiný, jak se svými plusy, tak i se svými minusy. Ve spojení s útvarem 

se mluví hlavně o mně, ale tak by to být nemělo. Já jsem byl sice ředitelem tohoto útvaru více než 

osm let, ale fungující policejní systém a útvar, kterým ÚOOZ byl, bych já sám bez tvrdé práce 

ostatních kolegů nikdy nebyl schopen vybudovat. Základem toho systému byli lidé, takže ÚOOZ nebyl 

jen Šlachta, ale všichni od posledního detektiva právě až po ředitele. Já osobně, když jsem velel 

lidem na kterémkoli stupni ve struktuře jakéhokoli útvaru, jsem kladl velký důraz na maximální 

otevřenost a informovanost každého stupně organizace. Podle mě je nejhorší, když lidé nejsou 

informovaní o tom, co se děje ve vedení a co je čeká do budoucna. 

V té době se potkali na tomto útvaru lidé, kteří práci nedělali pro peníze, ale hlavně proto, že cítili, že 

ta práce je potřebná pro společnost a má smysl. Kolikrát, když sleduji naši kritiku za to, co jsme 

dělali, připadá mi, že naši kritici si myslí, že jsme za naši práci měli miliony nebo kdovíjaké výhody a 

že právě proto jsme tu práci a jednotlivé kauzy dělali. Když si však vezmu, co nám tato práce dala a 

naopak co nám vzala a kolik nás stála času, energie a zdraví, tak to určitě nebylo o žádném 



zbohatnutí. Hodiny navíc strávené v práci, minimum času na soukromý život a na rodiny, navíc lidé 

neustále čelili různému šetření ze strany kontrolních orgánů, a to za svoji práci, kterou odváděli 

podle svého nejlepšího svědomí. Dodnes já i kolegové chodíme k soudu kvůli svědectvím v kauzách, 

které jsme realizovali a zpracovávali. Naši práci provázel neustálý pocit nejistoty, jak dlouho budeme 

moci tuto práci ještě dělat, než do nás někdo vstoupí. Na druhé straně zůstal jen dobrý pocit 

z odvedené práce, kterou jsme dělali, a zloba těch, proti kterým naše činnost byla vedena. Ale 

rozhodně ne nějaké horentní odměny nebo alespoň pochvala ze strany těch, od kterých bychom ji 

očekávali. A schválně si všimněte – a to je pro mě velmi důležité –, že veškerá naše kritika, někdy až 

naprosto účelová, je za to, že jsme pracovali. A ne za to, že bychom nic nedělali. Přesto nám ta práce 

stála za to a měli jsme pocit, že svět je díky ní alespoň o něco lepší. 

Co vnímám jako velmi důležité: že existovala vzájemná důvěra mezi lidmi na útvaru, a to od 

detektivů, vyšetřovatelů nebo analytiků přes vedoucí oddělení a vedoucí odboru až po vedení 

útvaru. Všem zásadním kauzám jsem velel já nebo některý z mých náměstků, aby lidé měli čas na 

práci – a odpovědnost přebírali vedoucí funkcionáři. Kolikrát se stávalo, že řadový detektiv se mnou 

seděl a bavili jsme se o poznatcích od informátorů a o tom, co a jak s nimi budeme dělat. Ta důvěra 

pro mě byla hrozně moc důležitá. 

Tento systém byl nastaven od ranních štábů (převzato od Jirky Komorouse z NPC), kde jsme v úzkém 

vedení projednávali chod útvaru od personálií, financí až po kauzy. Tyto informace jsme každý den 

předávali na všechna pracoviště, aby i řadoví kolegové na nejvzdálenějším pracovišti měli aktuální 

přehled, o čem a jak rozhoduje vedení útvaru. Dvakrát týdně byly porady s ředitelem a se všemi 

vedoucími odborů, kde se projednávaly jednotlivé kauzy a poznatky. To vedlo k maximální 

otevřenosti mezi lidmi, a proto si mohli na jednotlivých kauzách vzájemně vypomáhat. 

Pravidelně jsme organizovali tzv. workshopy dle jednotlivých problematik (např. násilí, zbraně, 

obchod s lidmi atd.), kde si naši kolegové vyměňovali poznatky a zkušenosti, a bylo tak možné 

efektivně reagovat na nové formy zločinu. Učili se jeden od druhého a zároveň k sobě získávali a 

prohlubovali vzájemnou důvěru. Dvakrát za rok jsme uspořádali tzv. celoútvarový sraz, na kterém 

jsme vyhodnocovali naši činnost, vyjadřovali se k aktuálním otázkám a hlavně k tomu, co nás čeká do 

budoucnosti. Byla to jediná příležitost, kdy jsem mohl mluvit osobně k celému útvaru bez toho, že by 

se informace přenášely přes vedoucí. Pak následovala volná zábava, vždy s nějakým programem, 

jako naše poděkování lidem na útvaru. Bylo zajímavé, že když jsme uspořádali první takový sraz, 

zůstalo tam po oficiální povinné části asi jen sto lidí, postupem času už se spolu chtěli bavit všichni a 

tím, že přijížděla celá republika (krajská pracoviště – expozitury), byl problém je někde vůbec 

ubytovat. Na tom bylo vidět, jak si naši lidé mezi sebou vytvořili partu, a to bez ohledu na to, kdo 

odkud je a jakou konkrétní práci na útvaru dělá. 

Myslím si, že tyto neformální vazby a vztahy, které mezi sebou lidé na útvaru měli, byly pro charakter 

ÚOOZ také velmi důležité. Je pravda, že jsme byli policejním útvarem, ve kterém se pochopitelně 

muselo velet a poslouchat, ale jsem přesvědčen, že bez těch neformálních vazeb a vztahů, bez 

vzájemné důvěry a soudržnosti bychom kauzy, které jsme dělali, dělat nemohli.  

Bylo to jedno velké soukolí, ve kterém muselo fungovat každé malé kolečko. Pro mě bylo důležité, že 

se do dění na útvaru zapojovali i občanští zaměstnanci, bez kterých by útvar nemohl nikdy fungovat. 

Vzpomínám si, jak jsem zejména na začátku některým těm „velkým“ detektivům vysvětloval, že když 

mu nikdo neuklidí kancelář, tak jak dlouho tam vydrží, než ho sežerou vši. A když se mu někdo 



nebude starat o auta, počítače nebo mu nezajistí obyčejný papír, nic neudělá. Každý z lidí tam měl 

své místo a byl důležitý v plnění úkolů. Bylo důležité, aby si vzájemně vážili práce toho druhého. 

Jako ředitel jsem se neúčastnil žádných společenských akcí, jak to mají někteří funkcionáři rádi. 

Podle mě to vede jen k tomu, že si potom různí lidé mohou povídat, že umí ovlivnit ředitele ÚOOZ, 

protože byl na jeho akci, a nikomu to nevysvětlíte. Raději jsem chodil na pivo do úžasné hospůdky 

k dvěma bratrům, která se jmenuje U Žemličků, a tam jsme pokecali a bylo mi to mnohem bližší. 

Stejně tak jsme třeba s náměstky objížděli i neformální akce, třeba „vánoční večírky“ jednotlivých 

pracovišť od Aše až po Ostravu. Je pravda, že někdy toho ježdění bylo dost, ale považovali jsme za 

důležité, aby lidé viděli, že nám na nich záleží, že jsme jedni z nich.  

Samozřejmě jsme měli své chyby a nebylo jich málo. Vzali jsme lidi, o kterých jsme si mysleli, že 

zapadnou do týmu. Prošli výběrovým řízením a po nějaké době museli odejít z útvaru, nebo je 

dokonce prověřovala GIBS za nějakou jejich činnost, která se vylučovala s prací na útvaru.  

Já vždycky říkal, že výběr lidí je složitej. Jsou jako Kinder vajíčko. Taky si můžete myslet, jakou v tom 

máte krásnou hračku, a když ho pak otevřete, tak v něm nic hezkého není. Byl to živý organismus a 

nedalo se kontrolovat úplně všechno. Můj systém byl nastavený na důvěře. Pokud lidi moc utáhnete, 

tak dojde k tomu, že budete jak na pořádkové policii, oni vám přestanou přemýšlet nad prací a 

budou čekat, až co jim řekne velitel. To je bohužel to nejhorší, co se na kriminálce může stát. 

Bohužel, našlo se i několik vykuků, kteří se s tím systémem naučili vydrbávat. Samozřejmě 

odpovědnost to byla vždy moje a hodně mě to mrzelo. I když jsme se snažili dělat pro výběr 

kvalitních lidí maximum, někdy to prostě nevyšlo. 

Zpětně přemýšlím a uvědomuji si, kolik chyb jsem udělal já sám – jak ve výběru lidí, tak v důvěře k 

těm, kteří si to nezasloužili. Mé chování nebylo vždy úplně diplomatické a ti, co mě znali, tak věděli, 

že někdy bylo obzvláště těžké se mnou vyjít. Byl jsem hodně náročný na sebe a to samé jsem 

požadoval i po těch, kteří pode mnou pracovali. Kolikrát jsem nebral ohled na jejich rodiny ani na 

volný čas. Teď s odstupem času vidím, že to nebylo dobře. 

  



KAPITOLA DEVATENÁCTÁ 

+ Z extraligy do přeboru 

+ Žít bez služby jsem neuměl 

+ Nové metody, staré myšlení 

+ Kšeftování s tygry 

+ Paragáni na tapetě 

 

------------------------------------------------- 

 

 

Jaké to bylo přejít po tolika letech od policie k celníkům? Hlavně neříkejte tu otřepanou frázi, že 

jste to bral jako výzvu… 

S těmi, co za mnou hned v počátku na celní správu z ÚOOZ odešli, jsme se shodli, že to lze přirovnat 

ke sportovnímu přestupu z extraligového klubu do okresního přeboru. Na ÚOOZ přece jen byl velký 

rozsah činností, široká příslušnost, od aut přes korupci až po terorismus. A teď celní správa, kterou 

jsme brali jako něco menšího, nižšího než policie. Úředničina, drogy sice dělá, ale daňovku jen při 

vývozu a dovozu, jinak žádné pořádné daňové trestné činy. Takže jsem to bral jako takové ponížení, 

sestup dolů. 

V té době, tedy v létě 2016, mi to ale strašně pomohlo, protože jsem byl workoholik tělem i duší, a 

jak jsme museli rychle odejít z ÚOOZ, tak se ocitl člověk jakoby v takovém vzduchoprázdnu. 

Já si vůbec nedovedl představit, že bych po pětadvaceti letech nepřetržité služby, kdy jsem bydlel na 

ubytovně a spal s klukama v kanceláři, měl odevzdat placku a zůstat beze zbraně. Já jsem myslel, že 

umřu jako policajt. A najednou to tu bylo.  

Když si potom člověk uvědomí, čím vším prošel – postřelenej jsem byl, hodiny v první linii –, a potom 

ho za dvanáct minut propustí takový člověk jako Laube, který prošel Státní bezpečností a postupoval 

nahoru jen tak, že se vždycky někde výhodně přilepil a stál v rohu schovanej, tak je vám na blití. 

Najednou přijedete domů, přestane vám zvonit telefon, z přátel, které jste měl, zůstane pět šest. To 

je pecka na psychiku. 

Nebyl jsem vůbec připravený na civilní život, tak jak to máte vy. Takže jsme se s kolegy opíjeli u mě 

na terase, a kdybych nešel k celníkům, kdoví, jak by to se mnou dopadlo. 



Ale pamatuju si, když jsem jel 22. srpna do Pardubic, kde jsem nastupoval jako zástupce ředitele 

celního úřadu k Jirkovi Pražákovi, který byl hrozně slušný člověk, tak jsem si říkal: Dokážeš, že na to 

máš, a zkusíš to. A buď to fungovat bude, nebo nebude. A najednou jsem se začal seznamovat 

s agendou celní správy a viděl jsem, jak široká agenda to je. Bylo to pro mě takové procitnutí, ale 

pozitivní. Že někdy člověk se potřebuje sklonit z těch svých výšin a zjistit, že není pupek světa.  

V Pardubicích jsem byl jen do 1. 9. 2016, kdy mě generální ředitel Milan Poulíček pověřil vedením 

nově vzniklé Sekce 03 Pátrání a já se stěhoval zpět do Prahy na ubytovnu, tentokrát na Nové 

Butovice. V září jsem pak prošel výběrovým řízením a od 1. 10. 2019 jsem začal pracovat na pozici 

zástupce generálního ředitele a ředitele Sekce 03 Pátrání. Do téhle nově vzniklé sekce spojili celní 

pátrání z různých předchozích organizačních článků, aby mělo jednu hlavu, jedno vedení. V podstatě 

se jednalo o ekvivalent policejního celorepublikového útvaru, který byl však v úplném počátku a co 

do způsobu práce, úrovně rozpracovaných kauz a celkových výsledků měl do konkurenčních složek 

ještě daleko. 

Od samého začátku mi bylo jasné, že stojím před nelehkými úkoly. Jednak sestavit nejužší tým, na 

který bych se mohl spolehnout, jednak zavést systém práce, o kterém jsem se ve své profesní kariéře 

několikrát přesvědčil, že jako jediný funguje a přináší výsledky. Bylo mi jasné, že budeme muset 

překonat spoustu překážek a napravit spoustu chyb, které vycházely především ze spojení více 

původních organizačních složek celní správy. Její příslušníci byli hodně zatíženi vzájemnými, mnohdy 

až vyostřenými vztahy, ale i zažitým způsobem myšlení a stylem práce, který se diametrálně 

odlišoval od toho, na který jsem byl zvyklý. V podstatě totéž, o čem jsem hovořil už v kapitolách 

věnovaných práci policie. 

Hned po nástupu jsem poznal úžasný lidi, kteří mně velmi pomohli s poznáváním nového systému. 

Pamatuji si na hodiny strávené s tehdejším prvním náměstkem generálního ředitele Lumírem 

Šatranem, s vedoucím tehdejšího odboru kontroly Pavlem Kotrabou, Pepou Hnídkem. S nimi jsme i 

přemýšleli, co z fungování policie přenést do fungování celní správy. Hlavně věci týkající se 

vzdělávání a přímého výkonu služby. Potkal jsem zde jednoho z nejlepších kancléřů, kterého jsem 

kdy měl, a to Libora Žofku. Ten měl pod sebou úžasný tým lidí, kteří se dokázali v krátké době 

postarat o vybavení celé sekce novým materiálem. Bohužel před mým příchodem bylo vybavení na 

velmi špatné úrovni, ale díky generálnímu řediteli Milanu Poulíčkovi, který dokázal sehnat finanční 

prostředky, jsme byli schopni vybavit pracoviště novým materiálem. Bez něj bychom se při 

odhalování svěřené trestné činnosti neobešli. Určitě bych ještě zmínil Ivu Sabovou, která měla na 

starosti personální věci, a Zdeňku Tůmovou na sekretariátu.  

Abych ale byl schopen nastavit svůj systém práce, tak za mnou museli přijít moji blízcí 

spolupracovníci z ÚOOZ. Nejprve přišel můj bývalý kolega Jaroslav Pelc, jenž byl tehdy prvním 

z rebelujících služebních funkcionářů na ÚOOZ, který tzv. „hodil na stůl“ služební placku a odešel se 

mnou do civilu. Krátce po něm přijal mou nabídku na místo mého náměstka i Tomáš Sochr. Ten se – 

jako jeden z řídících v kauze Nagygate – krátce po mém odchodu od policie dostal na přední místo 

černé listiny nového vedení NCOZ. Po nějaké době za mnou přišla i moje sekretářka z ÚOOZ Jarka 

Burianová. Ta si musela po mém odchodu z ÚOOZ projít ze strany nového vedení NCOZ chováním 

hraničícím až se šikanou. Vyvrcholilo to šetřením na GIBS, že má vynášet informace ze systému. To 

bylo něco strašného, protože byla u mě sekretářkou, věděla o všech kauzách a nikdy se nic 

nedostalo mimo ÚOOZ. Zjevně se likvidovali všichni, kteří měli ke mně blízko. Ona se bránila, vedení 

NCOZ spor prohrálo a museli jí proplatit veškeré náležitosti. Já jsem byl velmi rád, že k nám přišla, 



protože jsme začali na celní správě zavádět systém zaběhlý u policie – ETŘ –, který Jarka velmi dobře 

ovládala. 

Jak na vaše nové metody reagovali úředníci na celní správě?  

Už první porada nás dost zarazila. Způsob, jakým metodici, koordinátoři, řídící, a tudíž i řadoví 

pracovníci na celní správě přemýšleli, to byla katastrofa. Jen si vezměte, že hned na první poradě 

prohlásí jeden z ředitelů, že ekonomickou trestnou činnost nelze rozhodně rozpracovávat v rámci 

operativně pátrací činnosti. Že nemá smysl zjišťovat informace o pachatelích takové trestné činnosti, 

o jejich kontaktech, poměrech, míst schůzek. Že vlastně jde pouze o papírování, které lze v pohodě 

zvládnout tzv. od stolu.  

V první chvíli jsme si mysleli, že si z nás dotyčný dělá snad legraci, ale záhy jsme začali zjišťovat – 

hlavně při našich návštěvách pracovišť v jednotlivých městech a krajích –, že tento názor sdílí velké 

množství našich podřízených. A tak jsme museli rychle všechny vyvést z omylu.  

Prvním úkolem mého náměstka bylo nejprve nastavit systém tzv. dokladace všech trestních spisů 

podle různých problematik. Musel také zjistit jejich celkový stav, míru a úroveň rozpracování, 

ekonomičnost a efektivitu vedení těchto spisů a podobně. Ačkoli se jednalo o stovky trestních řízení, 

měli jsme již zhruba po dvou měsících jasno, že v mnoha případech vedli naši úředníci prověřování i 

několik let. Přitom tyto spisy tam doslova jen hnily, aby se jejich zpracovatelé mohli za ně schovávat a 

tvrdit, jak na nich intenzivně pracují. 

Úplně nás zarazilo, jak mohl tento stav někdo vůbec dopustit. Chyběl zcela systém kontroly ze strany 

řídících pracovníků a tento stav zřejmě vyhovoval i dozorujícím státním zástupcům. Jinak si 

nedovedu vysvětlit, že by po celkovém zhodnocení těchto spisů nevydali pokyny k jejich ukončení. 

Přesně to jsme udělali my. V prvních dvou měsících jsme byli schopni odložit kolem padesáti spisů, 

které bylo naprosto zbytečné jakkoli dále rozpracovávat, neboť nebyli pachatelé, společnosti dávno 

zanikly. Stejně tak i bankovní účty, výnosy z trestné činnosti již dávno neexistovaly a možnost získat 

další důkazy, které by mohly kauzy posunout někam dál, také ne. 

Uvolnili jsme tak na jednotlivých pracovištích prostor pro práci a začali jsme učit a nastavovat systém 

práce, který jsme předtím budovali a razili u policie. Díky poměrům, které začaly panovat na NCOZ 

krátce po reorganizaci, za námi postupně přicházeli naši bývalí spolupracovníci z ÚOOZ, takže 

nastavování nového systému probíhalo mnohem jednodušeji. Museli jsme ovšem i vyměnit dost 

vedoucích pracovníků, kteří si prostě po mnoha letech své zažité pohody nedovedli představit, že by 

měli doslova začít něco dělat. Ale tak to bohužel chodí. Jak se ostatně říká, „starého psa novým 

kouskům nenaučíš“! 

Také poměry na jednotlivých pracovištích byly někdy hodně vyhrocené. Tím, jak se sloučily jednotlivé 

organizační články Pátrání, které si mnohdy spíše konkurovaly, místo aby spolupracovaly, nebylo 

kolikrát vůbec jednoduché překonat až averzi jednotlivých pracovníků vůči jiným. I v těchto 

případech nám někdy nezbývalo nic jiného než vyměnit přímého nadřízeného, který buď stranil 

jedné skupině, nebo byl příliš slabý na to, aby vztahy na svém pracovišti urovnal a byl schopen své 

oddělení efektivně řídit. Nejúčinnější bylo postavit do vedení takových pracovišť člověka, který – 

stejně jako my – nebyl vůbec zatížen a ovlivněn vztahy z minulosti a měřil všem stejným metrem. 



Veřejnost to ale bohužel hodně brala, jako že vám vlastně sehnal Andrej Babiš trafiku… 

Já jsem to veřejné mínění vnímal taky, z toho potom vzniklo, že jsem Babišův muž a já nevím co 

všechno. Vyplynulo to z toho, že nikdo z politiků se nás nezastal, že jsme zůstali úplně sami, když se 

rozhodovalo o reorganizaci. Jediný Babiš, tehdy jako ministr financí, se zastával naší protikorupční 

činnosti. Přitom do té doby jsme ho moc nevnímali, já sám jsem se s ním sešel sice několikrát, ale 

vždycky v přítomnosti svých nadřízených, Laubeho nebo Tuhého. Oni ani neměli zájem, abych se 

s ním setkal sám, abych je nenatřel a neprozradil, co si o nich myslím. 

Nicméně ta nálepka, že jsem Babišův muž, už na mně byla nalepená. Přitom já jsem tam šel, protože 

mě oslovila Schillerová, tehdy náměstkyně ministra, spolu s Poulíčkem, který byl kandidát na 

generálního ředitele celní správy. Oni vlastně představili ten model tzv. „jedné hlavy“ neboli 

spojování do té doby oddělených částí. A možná bylo velké štěstí, že jsme tam nastoupili. Zrovna se 

totiž tři celky na celním ředitelství spojovaly a my, protože jsme tam neměli žádnou minulost a 

žádné známé, tak jsme to dokázali nějakým způsobem spojit a pod tu „jednu hlavu“ to dostat. 

Vy jste tam ale vlastně založili takový Úřad vyšetřování, který tam předtím nebyl? 

To byla jedna z věcí, která se tam projednávala už pět šest let zpátky. Že by celní správa měla mít i 

pravomoci ve vyšetřování. Když jsme přišli, tak ta debata byla v plném proudu, protože Andrej 

Babiš, pod kterého celní správa jako pod ministra financí spadala, to velmi prosazoval ještě v době, 

kdy jsem byl u policie a vůbec jsem nevěděl, že k celníkům přejdu. Takže se to jako by sešlo, ale to už 

Babiš nebyl ministrem financí, protože ho premiér Sobotka odvolal. Mě ale Babiš ve výsledku 

zklamal. Nejdřív si dělal body na reorganizaci, pak prosazoval, aby celní správa dostala i pravomoci 

k vyšetřování. Jakmile se ale stal premiérem, dal od toho ruce pryč a na jednom z mezirezortních 

zasedání sdělil, že si tuto záležitost mají šéfové ministerstva vnitra a ministerstva financí dohodnout 

mezi sebou. Musel dobře vědět, že v této věci ke shodě nikdy nedojde, a proto takto reagoval. Také 

to samozřejmě v polovičatém vztahu mezi policií a celní správou zůstalo, což je dodnes 

nevykomunikované.  

Vy jste ale neměli pravomoci vyšetřování, nýbrž jenom prověřování. Jaký v tom je rozdíl? 

Vyšetřovat může jen policie. Pro nezasvěcené čtenáře lze tyto dvě fáze trestního řízení rozdělit 

většinou momentem tzv. realizace případu a s tím souvisejícím zadržením pachatelů. Fáze 

prověřování je ta skrytá, týkající se operativní činnosti, sledování, odposlechů atd., zatímco fáze 

vyšetřování je už tou otevřenou, která nastává tím pomyslným zatčením pachatele, ale hlavně 

zahájením jeho trestního stíhání. My jsme dělali na ÚOOZ jak prověřování, tak vyšetřování, takže pro 

nás bylo pak hrozně nepříjemné, že na celní správě jste třeba půl roku na něčem pracoval, a 

najednou jste to musel předat někam jinam, někomu jinému, kdo k té kauze nemá žádný vztah. A to 

ještě předat v mnoha případech tak, že jsme museli objíždět jednotlivé útvary, aby si to u policie 

vůbec někdo vzal. 

To bylo jak na trhu. Policie v Praze má sama kauz hodně a najednou se zjevíme my a řekneme jim, že 

máme rok rozpracovanou kauzu. Ani se těm klukům nedivím, že to nechtějí. Problém také někdy 

spočívá v tom, že přístup policie k případům, které pocházejí od konkurenčního bezpečnostního 

sboru, není mnohdy takový, jaký by se od policejního vyšetřovatele vyžadoval, což se pak odrazí na 

vývoji celé kauzy. 



V jakém stadiu se ale ten případ předává? A můžete žádat o odposlechy a sledování? Nebo to už 

není prověřování, ale vyšetřování? 

V tom prověřování jsme byli naprosto samostatní a tu kompetenci už celní správa měla dřív, než 

jsme tam nastoupili. Proto se divím současnému ministru vnitra Hamáčkovi, který zřejmě kolem sebe 

nemá lidi moc informované, jinak by se nemohl obávat, že by se mohla celní správa a policie právě na 

tomhle křížit. Jak jsem již uvedl, prověřování je činnost operativní, právě sledovačka a odposlechy, 

tam ta celní správa kompetenci má, informační systémy celní správy a policie nejsou propojený, 

kdežto vyšetřování je už činnost veřejná. A o tom, kdy se to předá, rozhoduje dohoda se státním 

zástupcem. 

Na druhou stranu já už jsem u policie od roku 1991 a pamatuju doby, kdy detektiv s vyšetřovatelem 

seděl v jedné místnosti, aby k sobě měli při řešení případů co nejblíž. Kdežto tady už to dělají 

dokonce dva různé útvary. Takže tohle byly pro mě argumenty, když jsem nastoupil na celní správu, 

aby nám dali i kompetenci vyšetřovat ty případy, které prověřujeme. Ti řadoví policisti by bývali byli 

i rádi, protože by jim odpadla spousta práce, kterou jsme na ně hrnuli my. Že se to nepodařilo, to 

bylo pouze ego pánů ministrů a těch vysokých policejních funkcionářů. Nicméně všechny ty pozdější 

řeči Hamáčka, že Šlachta odchází z celní správy jen proto, že mu nesvěřili i vyšetřování, to je prostě 

blbost. Ten člověk nevěděl, o čem mluví. 

Vraťme se ale ještě k Babišovi a k té nálepce, že jste byl jeho muž. Vy jste se s ním přece stýkal 

víc… 

Já jsem se s ním sešel ještě asi na dvou nebo třech kauzách, když byl ministr, a řešili jsme věci kolem 

jeho osobní bezpečnosti, ale tehdy se ještě vůbec nespekulovalo, že by měl Šlachta něco s Babišem. 

To až když došlo na tu reorganizaci v roce 2016, při které se nás zastal. A pak se vlastně začalo 

spekulovat, že celá kauza Nagyová možná proběhla jen proto, aby padla ODS a Babiš se mohl dostat 

k moci. No prostě úplné nesmysly. 

Kdybych byl opravdu jeho muž a měli jsme spolu nějakou tichou dohodu, že přejdu k celníkům, tak 

jsem v pohodě mohl navázat, protože jsem měl spoustu nevybrané dovolené a šlo o pauzu nějakých 

dvou měsíců. Kdežto takhle jsem musel všechno dělat znova. Psychotesty, fyzické testy, výběrové 

řízení na vedoucího pracovníka, teď se prověřovalo, jestli jsem mohl nastoupit podle předpisů na 

stejnou platovou třídu, jestli jsem tím nezpronevěřil nějaké peníze… 

Jen samo výběrové řízení do funkce ředitele sekce pátrání svým způsobem vstoupilo do učebnic 

celní správy, protože trvalo čtyři hodiny, byli tam i zástupci policie, ředitel NPC Frydrych, nějaký 

poslanec, tuším za Úsvit, aby bylo vidět, že to místo nedostávám z protekce, takže devítičlenná 

komise mě grilovala a doporučili mě jednohlasně, abych tu funkci dostal. A podobné to bylo i 

v případě mého náměstka Tomáše Sochra, který měl komisi sedmičlennou a výběrové řízení taky 

rozhodně nedostal zadarmo. 

No a pak jsme museli absolvovat ZCK (základní celnický kurz), což je takový kurz ve škole celní správy 

na Jílovišti, kterým musí projít každý nováček a kde se učí tři měsíce takové základní dovednosti 

celníka jako vyplňovat patřičné formuláře, daně a podobné věci. A teď tam sedíme mezi těmi 

mlaďochy, co mají na výložkách nanejvýš nadstrážmistra, v plukovnické uniformě a třídní se nás ptá, 

proč chceme jít k celní správě. Mě nenapadlo nic jiného než odpovědět upřímně, že mě už nikdo 

nechtěl a že bych se jinak nejspíš uchlastal. 



I závěrečné zkoušky byly velmi zajímavé a spolužáci z našeho běhu nás asi moc rádi neměli, protože 

se kvůli nám stavěla speciální zkušební komise v čele s ředitelem personálky, aby nikdo pak nemohl 

říct, že jsem si vytáhl třeba nějakou protekční otázku nebo že jsem se pokusil nějakým způsobem 

zkoušky ovlivnit. 

My jsme ale tu látku o víkendech opravdu nadřeli. Na pár týdnů jsme dokonce s náměstkem i trochu 

museli upravit pracovní režim, což u nás nebývalo zvykem. Dopoledne jsme věnovali přednáškám 

z různých předmětů, odpoledne jsme pracovali a jako maturanti v rámci svatého týdne jsme po 

večerech a víkendech drtili a drtili. Denně jsme kromě práce telefonicky konzultovali, kdo co zrovna 

studuje a kolik už toho umí, takže jsme navzájem až do konce udržovali jeden druhého 

v permanentním stresu! Nedělal jsem to proto, že bych se bál, že to neudělám. Ale jak jsem byl 

medializovaný, tak jsem se bál, že to někdo rozmázne: Hele, tady si myslí, že je mistr světa a neudělá 

ani to, co zvládne každý začátečník. To byla věc cti, abych obstál. 

Přitom celní správa, když člověk pronikne do její struktury, je hrozně složitá věc, až takový 

odpadkový koš dalo by se říct. Od EET, kterou má sice na starosti finanční správa, ale celníci dělají 

kontroly, přes odpady, jedy, ochranu duševního vlastnictví, hazard, dělenou správu, zaměstnávání 

cizinců, zpoplatnění dálnic až po trestní věci. Nakonec jsem se v duchu celní správě omlouval, že jsem 

ji bral s takovým despektem. Ale tak to asi mělo být – jakože nejsem věřící –, aby Šlachta dostal po 

čuni, aby to jeho ego spadlo a zase se mohl zvednout. 

Lidi to ale stejně brali, jako že jste se Babišovi hodil. Přece jen byl už v té době trestně stihaný… 

To ale dělal úplně jiný útvar… 

Ale měl jste své známé i na státním zastupitelství… 

Ta nálepka je nepříjemná, ale já jsem na ni byl dost často zvyklý. Když si někdo vzpomene, tak jsem 

byl už muž Langera, Peciny a nevím ještě koho. Jednou mi říkal můj tiskový mluvčí Pavel Hanták, že 

pokud si myslí, že pracujeme pro někoho, tak je to dobře. Horší bude, až zjistí, že nepracujeme pro 

nikoho a jsme jen sami sebou. To bude náš konec. A taky to tak dopadlo. 

V mediálním prostoru pořád někdo musí někomu patřit a spojují se lidi jen k tomu, aby se mohli 

poškodit. Nikdy nepřišel za celou dobu nikdo s tím, že bych nějakou kauzu měl dělat pro někoho. 

Samozřejmě jsem rád, že konečně můžu v téhle knize vysvětlit, že jsem s Babišem neměl nic 

společného. Mimochodem, my jsme krátce předtím dělali kauzu Agrotec, v tom byla Česká pošta, a 

my jsme obvinili Babišova manažera a on nás veřejně hanobil, že to je kampaň a tak. Takže já jsem 

vůbec neuvažoval, jestli si to rozházím s někým, koho bych třeba mohl potřebovat, ať už je to Babiš, 

Sobotka, Nečas, nebo kdokoli jiný. 

Ale při volbách vás využil… 

Samozřejmě že ano. Věděl, co v daný okamžik udělat a jak toho využít. Kdyby mě požádal, abych byl 

s ním na billboardech jako jiní, odmítl bych to. Do jeho strany jsem nevstoupil, nikde jsem ji 

nepropagoval. Tak co jsem udělal špatně? 

To léto 2016 se prostě dohromady neprobíralo nic jiného než Šlachta a reorganizace. Novináři nás 

pořád obléhali, vyjadřovali se k tomu státní zástupci, teď se šlo do Sněmovny, vypovídali jsme před 



komisí a Babiš se nás zastal. A je pravda, že před létem měl deset procent a po něm najednou 

dvacet, jestli si to dobře pamatuju. Zatímco socani padli z dvaadvaceti na dvanáct.  

Když se teď ohlížíte za svým působením na celní správě – jak jste změnil její práci? 

Když jsem tam nastupoval, tak byla v takovém podřízeném postavení vůči policii. Jeden policajt měl 

třeba k ruce čtyři až pět celních úředníků, kteří mu sháněli informace, prováděli odposlechy, 

administrativu, řazení spisů a podobně. Existovaly sice pracovní skupiny, ty byly ale spíš založeny na 

nepsané podřízenosti celní správy vůči policii, jejíž členové toho tímto způsobem zneužívali. Já jsem 

se rozhodl, že to naprosto otočím, protože když to je samostatný bezpečnostní sbor, tak by měl být 

samostatný i v tom, že nosí poznatky a umí je rozpracovávat. Proto ten zákonodárce celní správě ty 

kompetence dal. A ne aby dělala, řekněme, sluhu policii.  

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad? 

Uvedu hned několik případů, které jsme po nastavení nového systému práce na celní správě 

zrealizovali a které doslova vlily těm lidem novou krev do žil. Na nich se přesně ukázalo, že lze 

opravdu práci operativy dělat dobře, efektivně a že ji nelze v žádném případě podceňovat! 

Prvním takovým případem byla mediálně známá kauza týkající se nelegálního obchodování s tygry, 

která byla zpracovávána pod krycím názvem TROFI. Když jsme přišli na celní správu, tak jednou 

z kompetencí, kterou se celníci chlubili, že v ní dosahují velmi dobrých výsledků, byl tzv. CITES. Pro 

vysvětlenou: CITES je zkratka názvu Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a kompetencí celní správy je kontrola obchodu s 

chráněnými druhy živočichů a rostlin (živých i mrtvých) uvedených v přílohách této Úmluvy.  

Je pravdou, že celní správa dosahovala poměrně dobrých výsledků z pohledu odhalování pašovaných 

zvířat, rostlin nebo jejich částí, a to především v letecké dopravě na mezinárodních letištích. Stejně 

tak měli celníci zkušenost s několika případy, které se týkaly obchodu např. s exotickým ptactvem 

nebo výrobků se slonovinou. Ale taková ta celková znalost a operativní rozpracování zájmového 

prostředí, tj. lidí, skupin nebo komunit, které se touto trestnou činností zabývají, to jim chybělo. 

A navíc zde existovala až mystická skutečnost a mnohaleté povědomí o tom, že ve světě, a dokonce 

možná i u nás, existuje nelegální obchod s tygry, kteří jsou zabíjeni pro účely tradiční asijské 

medicíny! Ale kromě několika málo vzorků, které se jim podařilo získat z prostředí vietnamských 

tržnic, a neověřených informací z prostředí a od zahraničních kolegů neměli nic. A tehdy přišel ten 

správný okamžik ukázat na konkrétním případu, jak funguje náš systém práce, založený na pronikání 

do kriminálního prostředí, práce s informačními zdroji, operativní rozpracování atd.  

Celý začátek kauzy lze přirovnat k jakékoli běžné obchodní zakázce! Představte si třeba klienta, který 

přijde do firmy se zakázkou na analýzu trhu pro účely svého budoucího podnikání. My jsme 

samozřejmě díky svému předchozímu dlouholetému působení na ÚOOZ disponovali poměrně 

širokým a efektivním portfoliem informačních zdrojů a právě do těchto kruhů jsme zamířili se 

zakázkou na zjištění informací, zda na území republiky k podobným zvěrstvům dochází, nebo nikoli. 

Během několika měsíců jsme měli nejen potvrzené informace o tom, jak k páchání této trestné 

činnosti u nás dochází, ale v rámci naší „zakázky“ jsme obdrželi i celkem dobré informace o osobách, 

které jsou do těchto výnosných obchodů zapojeny. Bylo kde a na kom začít, a proto jsme se do toho 

s lidmi, které jsme vytipovali jako velmi schopné a pracovité, pustili. 



Během několika dalších měsíců jsme byli schopni online koukat v ilegální varně na proces výroby tzv. 

masoxu z tygřích kostí, poslouchat rozhovory pachatelů, v nichž se domlouvali na cenách za 

nelegálně chovaná zvířata, na způsobech jejich přeprav, přímo sledovat prodej finálních produktů 

uvnitř vietnamské komunity. A dokonce, což bylo z celé kauzy asi nejsilnějším zážitkem pro všechny, 

obrazově a zvukově dokumentovat odstřel jednoho ze zvířat v kleci nelegálně drženou zbraní 

s tlumičem. Ve stručnosti to byly hodiny a hodiny intenzivní práce v terénu – zjišťovat kontakty lidí, 

jejich režim, místa schůzek, pronikat do prostředí pod různými legendami. Prostě dělat to tak, jak 

jsme to vždycky prosazovali. 

Úplně stejný způsob práce jsme ale byli schopni nastavit i na rozkrývání hospodářské trestné 

činnosti, konkrétně na daňových kauzách, spadajících rovněž do naší kompetence. I když jak jsem již 

uváděl, názor mnoha našich podřízených byl ze začátku naprosto jiný. 

Od roku 2016 měla celní správa nově v kompetenci i odhalování trestné činnosti související 

s porušováním předpisů upravujících daň z přidané hodnoty. Jedná se o poměrně sofistikovanou 

trestnou činnost, související s vytvářením tzv. karuselových řetězců firem, registrovaných na tzv. bílé 

koně, figuruje tam nepřehledné převádění značných finančních prostředků přes složité sítě 

bankovních účtů, následná legalizace výnosů z této trestné činnosti a podobně. Souhlasím s tím, že 

v těchto případech se jednalo o rozsáhlé spisy, plné materiálů a dat z různých zdrojů, jakými byly 

bankovní instituce, Finanční analytický úřad, finanční úřady, obchodní rejstříky, účetní společnosti a 

podobně. A ty bylo nutné neustále a efektivně analyzovat, což uměli pouze lidé, kteří měli blíže spíše 

k finančákům nebo účetním. Ale přes tuto nenahraditelnou a úzce specializovanou činnost 

postrádaly na začátku tyto kauzy opět to operativní rozpracování. Až když jsme, obrazně řečeno, 

sundali pantofle, obuli boty, zvedli zadek z kancelářské židle a vyrazili do zájmového prostředí, začali 

jsme odhalovat a dokumentovat tuto složitou trestnou činnost takovým způsobem, že to začalo naše 

lidi bavit. 

Viděli jsme, jak někteří pachatelé vodí doslova za ruku na úřady bílé koně, na které registrují desítky 

a desítky fiktivních společností, viděli jsme přes kamery v bankomatech na ulici, jak pachatelé nebo 

jejich kumpáni vybírají nelegální výnosy v řádech milionů korun a ty pak v igelitových taškách nosí na 

určená místa. Dokumentovali jsme pokyny majitelů účetních firem k vytváření fiktivních faktur, a 

dokonce jsme v některých případech pronikli tak daleko, že jsme zvukem i obrazem dokumentovali, 

jak si hlavní členové organizovaných skupin počítají a přerozdělují ilegální zisky. A jen pro dokreslení, 

takovéto nejdůležitější důkazy z celé kauzy byly pořizovány v prostorách, kde by nikoho ani 

nenapadlo, že k tomuto může docházet, natož aby do těchto prostor instaloval například sledovací 

techniku. A proč to napadlo zrovna nás? Nenapadlo, prostě jsme to věděli, protože jsme měli dobrou 

operativu! 

Jak se to, co jste zaváděl, křížilo s takzvanou „daňovou kobrou“ neboli spoluprací celní správy a 

finanční správy s policií?  

V té době ji Babiš s Chovancem nesmírně propagovali, kobra byla taková mantra. A mně potom 

dávali za vinu, že jsem ji jako by rozbil.  

Jak uvedlo ministerstvo vnitra ve svém připomínkovém elaborátu, spolupráce v rámci daňové kobry 

probíhá na bázi „využívání a sdílení kompetencí, sil a prostředků existujících orgánů, přičemž 

jednotlivé orgány mají jasně vymezenou odpovědnost“. Sdělili, že „rozšíření působnosti policejních 

orgánů Celní správy České republiky by znamenalo ohrožení funkčnosti daňové kobry, roztříštění 



dosud jasně vymezené působnosti jednotlivých subjektů a vedlo by k riziku izolace pověřených 

orgánů Celní správy České republiky“. 

Za současného stavu, kdy se daňová kobra rozšiřuje do krajů a vznikají regionální týmy, je lichý 

argument celní správy, že rozšíření jejich kompetencí je nezbytné, protože v regionech nemají 

partnery. A to jsme také v některých regionech neměli a skutečně jsme museli objíždět různé regiony 

a domlouvat se na následující fázi trestního řízení, tedy stručně řečeno, kdo by si to od nás do 

vyšetřování pak vzal! 

Tyhle tři složky spolupracovaly i předtím. Já jsem jen změnil tuhle spolupráci místo vždycky na 

někdy. Tedy jen když to má smysl, protože policie se často dopisovala do případů, které celé udělala 

celní správa. Policie mi začala vyčítat, že celní správu odtahuju od nich, samozřejmě jim to 

nevyhovovalo, protože do té doby si mohli dělat s celní správou, co chtěli, a mohli ji úkolovat, a 

hlavně se pak mediálně tzv. chlubit cizím peřím. No a najednou těch jejich kauz jako by ubylo a 

začalo se ukazovat, kdo jak co umí zpracovávat a jaké má výsledky. V podstatě celá daňová kobra byla 

jedna nafouknutá bublina. Politicky. 

Dokonce se pak svěřila Schillerová generálnímu řediteli celní správy, že Babiš na ni na zasedání vlády 

řval, čo robí Šlachta, že Šlachta kazí spolupráci mezi policií a celní správou a hatí vyšetřování 

některých kauz. Že mu to říkali lidi od policie. No říkal mu to současný ředitel NCOZ Mazánek, 

protože měl najednou pokles kauz. A mě to tak naštvalo, že jsem se rozhodl si to s ním na společném 

výjezdním zasedání všech tří složek vyříkat. A tam se to mezi námi tak vyhrotilo, že se mi později 

svěřila Bradáčová, že měla strach, aby nemusela řešit další kauzu: napadení mezi dvěma 

plukovníky… 

Já jsem si to pak chtěl vyříkat i s Babišem jako s premiérem za přítomnosti Schillerové a generálního 

ředitele celní správy Poulíčka, ale k tomu bohužel nedošlo. Takže – jakýpak Babišův muž? 

Oni mě obviňovali, že tam chci vytvářet vlastně ÚOOZ, ale když chcete dělat kauzy a velký kauzy, 

nemůžete čekat jen na tzv. nápad trestné činnosti. Čili neřešit jen to, co se spáchá a co vám někdo 

přinese, ale vytěžovat informátory, zdroje, protože to je to, co od nás nikdo nečeká. Do té doby se 

celní správa moc nemedializovala, ale najednou byla vidět, za mnou tam začala přicházet spousta 

policistů, snad dvě stovky jich byly, kteří prošli výběrovým řízením. 

Bylo to dobré v tom, že ten policista umí něco, ten celník také něco, takže začali velmi brzy tvořit 

takový funkční tým. 

Málokdo ví, že celní správa má svou sledku, svoji zásahovku, takže ti se zase něco přiučili od policistů 

z těchhle útvarů, kteří tam přišli – najednou prostě celní správa začala být vidět. 

I na celní správě jste se stal dalším terčem pro své kritiky. V listopadu 2019 se v médiích objevily 

zprávy, že v kauze Richard, která měla za úkol odhalit rozsáhlé pašování cigaret převážně z Polska, 

jste „zaúkoloval“ ke sledování podezřelých osob armádu, konkrétně 601. skupinu speciálních sil. To 

podle zákona není možné, protože příslušníci této jednotky nejsou policejním orgánem a na 

sledování osob a věcí se podle trestního řádu nesmí vůbec podílet. Přestože vaši žádost potvrdil 

jak náčelník generálního štábu armády, tak tehdejší ministryně obrany Šlechtová, tzv. součinnost 

může poskytnout podle paragrafu 158 d), na který se vaše žádost odvolávala, pouze Vojenská 

policie a Vojenské zpravodajství, pokud vyšetřují trestnou činnost svých příslušníků. Média pak 

poukazovala i na to, že toto sledování, které probíhalo tři dny v dubnu 2017, záhadně zmizelo ze 



spisu, když soud kauzu začal projednávat, a že i tzv. „součinnostní cvičení“, jak se pak armáda 

snažila akci pojmenovat, vzbuzuje podezření, protože podobná cvičení se plánují dlouho dopředu, 

kdežto tady šlo o ostrou akci, která začala prakticky téhož dne, kdy byla schválena. Co řeknete na 

tohle?  

Na závěr téhle kauzy jsem si začal uvědomovat, že moje jméno vzbuzuje u některých politiků takové 

emoce, že jsou schopni udělat cokoli, aby znevěrohodnili činnost mou i příslušníků, kterým velím. 

Šlo opět jen o hon na čarodějnice a ještě k tomu velmi špatně připravený, protože ani GIBS, který to 

prošetřoval, ani nikdo jiný neshledal na téhle věci nakonec nic nezákonného. 

Pojďme ale od začátku: zkraje dubna 2017 jsme zahájili trestní řízení proti skupině osob, převážně 

Vietnamců, pro trestný čin padělání a pozměňování ochranné známky a krácení daně a poplatku a 

podobné povinné platby. Šlo o to, že v jednom brněnském baru prodávali velké množství padělaných 

a nekolkovaných cigaret. Při sledování, které jsme měli povolené Městským a později Krajským 

státním zastupitelstvím, jsme se ale dostali do slepé uličky. Podezřelí prodávali ve velkém množství 

nekolkované cigarety v otevřeném prostoru, mezi obcemi, na silnicích, kde byl minimální provoz 

vozidel. Tím pádem kontrolovali okolí, nemohli jsme se k nim přiblížit a jejich trestnou činnost 

dokumentovat. Dokumentace spočívala ve fyzickém sledování a fotografování předávek cigaret.  

Proto jsme požádali o pomoc armádu, a byli jsme moc rádi, že nám vyhověla. 601.skupina speciálních 

sil je zaměřena na rekognoskaci ve volném terénu. Umějí natipovat místa, odkud je možné sledování 

provádět i s možností skrytého přiblížení a kde se dají pro sledování vybudovat záchytné body, 

odkud je potom sledování prováděno. Rovněž mají techniku, která je pro celní správu nedostupná a 

také naprosto zbytečná při většině jejích činnosti. Podobný případ předávek byl zaznamenán poprvé 

a bylo by velmi neefektivní nakupovat drahou techniku, pokud by potom zůstala nevyužitá. 

Strašně jsme si vážili toho, že se nám podařilo prakticky během jediného dne získat všechny nutné 

podpisy, včetně tehdejší ministryně obrany Karly Šlechtové, a že vojáci mohli jít hned do akce. 

Že jsme žádost formulovali špatně, to jsme později otevřeně přiznávali, a že si armáda tuhle akci 

přeformulovala do podoby nějakého „cvičení“, to jsme nevěděli vůbec, dokud to nezmínil nový 

ministr obrany Lubomír Metnar při interpelacích v Parlamentu. Ale jsme zase u stejné otázky jako už 

v téhle knize mockrát: Co je důležitější? Chytit a usvědčit zločince, nebo slovíčkařit a vozit se po 

formálních nedostatcích? Ta spolupráce přinesla jasné ovoce: koncem listopadu 2018 bylo na základě 

důkazů zadrženo víc než deset osob vietnamské i české národnosti a pět z nich zůstalo ve vazbě. 

V červenci 2019 bylo devět z nich obviněno a v říjnu s nimi začalo u Krajského soudu v Brně 

přelíčení. A pozor: nejsou to žádní troškaři! Státu způsobili neodvedením spotřební daně škodu 

přes dvacet milionů korun, výrobci pak porušením práv k ochranné známce přes jeden a půl milionu! 

Jenže právě ty formální nedostatky pak mohou šikovně využít advokáti a pohřbít vaši poctivou 

práci… 

Taky to zkoušeli. Na říjnovém líčení Krajského soudu vyslýchali naše příslušníky celní správy jako 

svědky obhajoby. Mělo se prokázat, že důkazy, které jsme získali při sledování podezřelých, jsou 

nezákonné. Pozvali všechny, kteří s touto kauzou měli cokoli společného, ale už po výpovědích 

prvních příslušníků celní správy předsedkyně senátu zamítla požadavky na výpovědi dalších a uznala 

veškeré předložené materiály jako důkaz. Takže tahle snaha chytit nás na formalitách nevyšla. GIBS 

rovněž v říjnu konstatovala, že v rámci celní správy nedošlo k žádnému porušení právních norem. I 



na základě tohoto usnesení předsedkyně senátu odmítla všechny námitky obhájců, že jsme 

postupovali nezákonně. 

Přesto vás grilovala parlamentní komise pro kontrolu odposlechů, jestli se nemýlím… 

Nemýlíte. Pár novinářů je na mě vyloženě vysazených a mezi ně tradičně patří i Jan Hrbáček 

z Ekonomického týdeníku. Už od prosince 2018 začal publikovat články, kde naši spolupráci 

s armádou skandalizoval, toho se chytila paní poslankyně Jana Černochová, která mi tradičně taky 

šlápne na nohu, kde může. Ta interpelovala ministryni financí, ministra obrany a ministra 

spravedlnosti. 

My jsme ministryni financí celou kauzu podrobně vysvětlili, ale bohužel jsme podcenili politiku, 

kterou z toho paní poslankyně Černochová s panem poslancem Žáčkem, dalším mým častým 

kritikem, udělali. Ostatně popisoval jsem už, jak paní poslankyně Černochová reagovala na kauzu 

Nagyová, jaký měla vztah s policejním prezidentem a jak hystericky vystupovala při našem slyšení 

v bezpečnostním výboru, když šlo o reorganizaci policie. Takže tentokrát mě to už nepřekvapilo. Už 

mi bylo naprosto jasné, že tady nejde vůbec o žádnou kauzu nedovoleného sledování, ale je to 

v osobní rovině mezi mnou a oběma poslanci. 

Na začátku února 2019 jsem se společně s kolegou Petrem Maškem účastnil prvního vysvětlování ve 

stálé komisi pro kontrolu odposlechů a musím říct, že toto sezení opět nezklamalo mé očekávání 

z poslanců. 

Na straně jedné většina z nich nevěděla, co se tam má vůbec řešit, když už se kauzou zabývá 

kompetentní orgán, a to GIBS. Tím pádem by se mělo, podle jejich názoru, počkat na výstup generální 

inspekce. 

Na straně druhé pan poslanec Žáček, který si tuto kauzu vzal jako svatou válku proti Šlachtovi, si 

nenechal vysvětlit ani základní pojmy z tohoto případu a pořád si mluvil svoje. Já byl na tomto 

jednání naprosto klidný, protože už jsem zažil několik podobných, a naštval mě až tím, když 

požadoval vyslechnout na této komisi i naše příslušníky. To jsem ho odkázal do jistých mezí, aby si 

uvědomil, k čemu má tato komise kompetenci a k čemu ne. S tím byla schůze přerušena. Je 

přerušena vlastně dodnes a nikdo se k ní již nevrací. 

Potěšilo mě jedině to, že podobná kauza se už dlouho v Brně nezpracovávala, a mrzelo mě, že místo 

aby se lidem, kteří na ní obětavě dělali, poděkovalo, ještě jsou dehonestováni a vtahováni do 

vyřizování nějakých osobních účtů. Začal jsem uvažovat o odchodu, protože komunikovat 

s některými poslanci mi už začalo dělat velké problémy a jako příslušník jsem jim nemohl říct svůj 

názor.  

Proč jste vlastně nakonec odešel i z celní správy? 

Můj odchod, to byla snůška všech možných věcí, lidí, kteří se dostávají do funkcí, takové střízlivé 

hodnocení stavu bezpečnostních sborů s mým náměstkem Tomášem Sochrem. Já to přičítám hodně 

Babišovi, protože Hamáček je podle mě jako ministr naprosto nekompetentní a na kauzách, které se 

zpracovávají, na vyšetřování vidím, jak se politici staví k zákonu o výsluhách. Stačí, aby Vondráček, 

komunistický poslanec, v dubnu něco vypustil a hned má padesát žádostí do civilu. To je tak 

destabilizované, stavy těch příslušníků.  



A zase jsme u toho: mě na oddělení učil padesátiletý chlap jako vedoucí. Kde vidíte dneska 

padesátiletého policajta? Ti všichni odešli, protože tomu nevěří. A i ten důvod byl rezignace na 

ekonomickou trestnou činnost. Celé této vládě ta situace vyhovuje. Nejen Babišovi. A teď znovu 

roztáčí, že ÚOOZ se má dělit, zprávy státního zastupitelství každý rok NCOZ kritizuje. 

Tak jsem došel k závěru, že nejlepší je odejít a službu občanům třeba dělat zase trochu jinak. 

  



KAPITOLA DVACÁTÁ 

+ Daj-li medaili 

+ Kaskadér nebo kovboj?  

+ Politika jako budoucnost?  

 

Jaký byl váš vztah k odměňování a medailím? Jak vidím, tady doma v Pohořelicích jich máte plné 

krabice? 

Jsem přesvědčen, že tento způsob odměňování k bezpečnostním sborům patří. Když jsme začínali 

v devadesátých letech, tak je pravda, že medailí bylo jak šafránu. Když jsem ji dostal poprvé na návrh 

tehdy ředitele NPC Jirky Komorouse, byl jsem na ni patřičně hrdý. Bohužel, teď to sklouzlo k tomu, 

že zejména funkcionáři bezpečnostních sborů vypadají, jako by prošli druhou světovou válkou, a mají 

plnou hruď medailí, a přitom ani neví, co která znamená. 

Vyhýbal jsem se nošení jak uniformy, tak i medailí. Uniforma, dle mého názoru, patřila k policii, ale 

zejména k pořádkové službě, a ne ke Službě kriminální policie a vyšetřování. Nevím, kdo kdy viděl 

radu Vacátka v uniformě. Nikdy jsem svým kolegům nebránil na slavnostních akcích, aby uniformu 

nosili. Spíše jsem se styděl před kluky, kteří pracovali a dělali velké kauzy a měli jednu medaili, a 

potom přijel manažer z policejního prezidia a měl jich plnou hruď. Myslím, že ten systém se pokřivil 

právě těmi, kteří seděli na Policejním prezidiu. Medaile ano, ale opravdu jen podle zásluh a určitě je 

nerozdávat jen z povinnosti. Potom si toho nikdo ani neváží. 

Samostatnou kapitolou by bylo hodnostní označení. Dle mého názoru je současný stav velmi špatný. 

Lidi, kteří jsou pracovně velmi šikovní, mají výsledky a odsloužené roky, tak jsou na praporčických 

hodnostech jen proto, že nemají vysokou školu. Na druhou stranu někteří slouží jen dva roky a mají 

místo na Policejním prezidiu a důstojnické hodnosti od kapitána výše. Dle mého je to velmi 

demotivující pro lidi z přímé služby a od doby, co začalo platit, že služební místo odpovídá hodnosti, 

jsem hodnosti již přestal naprosto vnímat. 

Pamatuji dobu, kdy se za odměnu povyšovalo, když byl člověk pracovně šikovný, a moc dobře vím, 

jak si toho lidé vážili a bylo to pro ně více než finanční ohodnocení. A možná poslední, k čemu bych 

se rád u ohodnocování vyjádřil, je udělování generálských hodností. Když jsem viděl, kdo a za co je 

dostává, tak mám na to jediný názor: v naprosté většině jde pouze o politické ocenění. Dříve byl u 

policie jeden, maximálně dva generálové, teď když se podíváte, je jich minimálně deset. Nemyslím, že 

je to podle jejich schopností, ale podle toho, kdo je ke kterému politikovi zrovna loajální a kde si tu 

hodnost a za co vyprosí. Vidím to i podle reakcí okolí, jak si těchto generálů váží. 



Jak říkám, oceňovat je nutné, ale zejména by se to mělo týkat lidí v přímém výkonu služby, aby je to 

motivovalo. Já mám několik desítek vyznamenání a medailí a přitom za dvanáct minut jsem ukončil 

služební poměr. Medaile nepomohly, aby se k nám chovali jinak. 

Co si s odstupem času myslíte o tom, že vás často nazývali kaskadérem, kovbojem, nebo dokonce 

partyzánem? Proběhla nějaká sebereflexe? 

Podobná tvrzení jsem o sobě slyšel docela často. Samozřejmě nejvíc od politiků nebo těch správných 

novinářů. Taky, že jsem nikdy nikoho neposlouchal, dělal jsem si vždycky, co jsem chtěl, jeden 

z časopisů psal dokonce, že jsem Šlachta a kdo je víc. 

Víte, já bych odpověď rozdělil na dvě části. Za prvé tato práce je pod neustálou kontrolou někoho. 

Když začnu od začátku, tak bez státního zástupce se v trestním řízení ani nepohnete. Každý krok 

musí být povolen státním zástupcem nebo soudcem. A já jsem ctil jejich postavení v trestním řízení a 

taky jsem k tomu vedl důsledně své podřízené po celou dobu. 

Navíc když se kauza dostane do veřejného procesu, vstupují do hry advokáti. Čelil jsem mnoha jejich 

stížnostem, a pokud si pamatuju, tak žádná nebyla úspěšná. A že se kolikrát snažili. A hodně. 

Další, kdo mě celou dobu a docela dost kontroloval, byla Inspekce ministra vnitra, později GIBS. 

Myslím, že není moc policistů, kteří u nich byli tak často jako já. To bylo výslechů a vyjádření pořád 

k něčemu, jejich šetření! Takže vás mohu ujistit, že kdybych tam šlápl vedle, tak už mě mají. A 

myslím, že se taky dost snažili. 

No a nemohu v neposlední řadě zapomenout na strážce naší demokracie, a to investigativní 

novináře! (smích) V knize jsem již naznačil, pod jakou jsme byli kontrolou a jaké kauzy se na nás 

vytahovaly. A musím říct, že všechny zase splaskly. 

Ta druhá část odpovědi souvisí s tím, jaký jsem a proč jsem taky k policii šel. Šel jsem k ní proto, že 

jsem chtěl – jak už jsem několikrát zmínil – pracovat pro občany. Věřil jsem té práci a taky jsem se ji 

snažil dělat pořádně. Pořád jsem přesvědčený o tom, že když bojujete se zločinci, tak nemůžete 

pracovat OD někdy DO někdy, ale musíte tomu dávat mnohem víc. Já jsem práci dával maximum, 

nebál jsem se odpovědnosti, která je velmi důležitá, a to zejména když jste ve vedoucí funkci. Vždy 

jsem si říkal, že pokud velíte takovému útvaru, tak nejhorší by bylo, pokud byste rozhodnout neuměl. 

To vaši podřízení velmi rychle poznají a může to do útvaru přinést jen chaos. 

Už jsem říkal, že mnohem jednodušší je stíhat drogy, protože tam je daleko jasnější, kdo kde stojí. 

Kde jsou zločinci a kde my. Ale optika se změnila, když jsme začali dělat kauzy, které zasahovaly do 

ekonomiky a pak i do politiky. Tam se o mně začalo nejvíc říkat, že jsem partyzán, kaskadér, kovboj. 

A zároveň jak politici, tak někteří novináři začali ty kauzy bagatelizovat, že vlastně jen plácáme do 

vody. Všechno to mělo ale jediný cíl: zpochybnit podstatu naší práce. Aby si už nikdo nedovolil do 

určitých kauz hrabat a na určité lidi sahat. 

Možná jsem opravdu kaskadér a partyzán. Protože jsem šel i proti lidem, u kterých jsem později 

zjistil, že proti nim nemůžu vyhrát. A že kvůli nim skončí jak útvar, tak i my. Ale když sečtu, co 

všechno to přineslo v tom pozitivním i negativním, šel bych do toho znovu. 

A co rodinu, děti – neplánujete? 



Děti nejsou a ani už asi nebudou. Ženy v mém životě samozřejmě byly, ale vždycky ten vztah 

ztroskotal na mně. Většinou chtěly ten vztah posunout někam dál, ale práce mi to nedovolila. Mělo 

to ale své výhody, protože když přišla reorganizace, kolegové měli rodiny, hypotéky, jejich 

rozhodování bylo daleko těžší. Já jsem se nemusel podvolovat Tuhému a téhleté partě. Mohl jsem 

odejít s čistou hlavou a s výsluhou, která mně samotnému k životu stačí. Když má člověk v tomhle 

povolání rodinu, hypotéku, tak samozřejmě ho daleko snáz nadřízení a politici přitlačí ke zdi.  

Tohle vám ale teď, v civilu, nehrozí. Nepřehodnotíte to alespoň teď?  

Když člověk žije takhle sám tak dlouho, už si těžko zvyká na někoho vedle sebe. Nechám tomu volný 

průběh. 

A jaká žena by se vám líbila? 

U žen oceňuju hlavně inteligenci. (ironický smích) 

Vy jste zmiňoval v rozhovoru s Jiřím Kubíkem na Seznamu, že teď vlastně nevíte, co dál – vyjma 

téhle knihy, kterou teď vytváříme. Že máte tzv. našpórováno. A že zprávy o tom, že se chystáte do 

politiky, vlastně taky ještě nejsou jisté. Tak chystáte se do politiky? A jestli ano, jak? Jako kandidát 

jiné strany nebo chcete založit svoji stranu? Třeba jen lokálního charakteru? 

Politika je jedna z věcí, o které uvažuju. Ale asi s žádnou ze stávajících stran. Spíš zvažuju v hlavě, 

jestli vůbec do politiky jít, a pokud ano, tak v jaké formě. Co ale pro mne bude nejdůležitější po 

dopsání této knihy, bude její propagace, tedy snaha, aby se dostala co možná k největšímu počtu 

čtenářů, kteří ji budou moci zhodnotit. Důležitá pak pro mne bude jejich zpětná vazba, která pro 

mne bude také důležitá při následném rozhodování, co dál v profesním životě. S tím našpórováním, 

to je pravda, protože jsem žil celý život na ubytovně, nemám ženu, nemám děti, neživím rodinu, 

nikdy jsem nebyl ani na dovolené, takže jsem svobodný. Nejsem nucený dělat nějaké rozhodnutí, i 

když dostávám nabídky z různých soukromých bezpečnostních agentur a nabízejí mi slušné peníze. 

Kdybyste ale zakládal stranu – a s celostátní působností –, nebojíte se toho, na čem ztroskotaly 

v minulosti i jiné docela slušné strany? Že najednou v tom množství buněk ztratíte přehled, kdo se 

vám do ní navezl v Karlových Varech nebo v Pardubicích, že vám tam nalezou noví kmotři a provalí 

se skandály, za které vůbec nebudete moct? 

Samozřejmě, toho by se určitě bál. A taky toho, že zakládat celostátní stranu stojí velké peníze a že 

se mi sice ozvou donátoři, ale budou mě chtít vlastnit. A já se vlastnit v žádném případě nikým 

nenechám.  


