
Akce „ Tálio “ - oko za oko, zub za zub  
  
   Bylo, nebylo .....bylo-li, tak  kolem roku 2013.  
   Předem vás varuji, že v příběhu bude i několik vražd a ne pro 
každého to musí být příjemné čtení. Ani šťastný konec ( happy end 
) vám nemohu zaručit. I když... posuďte sami. 
Dávejte pozor, zavedu vás do situace. 
  
   Na území ČR dochází k sérii vražd tzv. " Kriminálně závadových 
osob " - zločinců. Podle hodnocení kriminalistů jde spíš o 
profesionálně provedené popravy. Na místě nálezu oběti nelze najít 
použitelné stopy, poprava střelou do srdce byla provedena jinde, 
než je místo nálezu těl. Původní verze o " válce v podsvětí " a 
vyřizování účtů mezi zločinci se postupně ukazuje jako mylná. 
Špičkový kriminalistický tým je naprosto zoufalý. Ředitel kriminální 
služby domlouvá plk. Burešovi , vedoucímu zvláštního týmu. Bureš 
dokládá, že na obětech a místech nálezů se nenašlo nic 
použitelného, žádné cizí otisky prstů, DNA, pachovky, mikrostopy. 
Vypadá to, jako by to bylo " až sterilní ". Obětmi jsou nazí lidé, 
zabalení do folie a poté v prostěradle. Všichni oholeni dohola, 
zastřeleni stejnou zbraní ráže 9mm z bezprostřední blízkosti do 
srdce. Oběti nejsou před smrtí mučeny, maximálně se objevilo pár 
hematomů pocházejících zřejmě od jednorázových pout, popřípadě 
pohmožděniny  v podpaždí - od vedení, jako při zatýkání. Všichni 
mají ale stopy po použití elektrického paralyzéru. Žádní svědci, 
mobil oběti je ihned po zmizení nefunkční. Žádné požadavky na 
výkupné, žádné poznatky o vyhrožování před únosem. Podle 
soudních patologů k usmrcení došlo maximálně do 2 hodin po 
zmizení. Policejní psycholožka Dr.Malíková se pokouší sestavit 
profil pachatelů i obětí. Upozorňuje, že i když se oběti prokazatelně 
neznaly, jsou známé jako " cyničtí násilníci, vrazi a darebáci. "       
 
   Zvláštní je, že policie dostává velmi rychle anonymní informaci o 
tom, kde se oběť nachází. Pachatelé zjevně nechtějí, aby je nalezl 
náhodný svědek a měl z toho trauma. I proto se policii daří dlouho 
celou sérii vražd před veřejností utajit. 
" Až to praskne, tak to bude pro bulvár sousto. Budou do nás šít a 
neschopnost bude ten nejjemnější výraz na naši hlavu, " uvažuje 
nahlas ředitel .  



  
  
Oběti: 
 
č.1 Josif STOJKOV - Bulhar, surovec, kuplíř, který utloukl k smrti 
prostitutku, která odmítla opilého zákazníka, neposlušné dívky pálil 
žehličkou, hrubým násilím a vyhrožováním smrtí rodičů doma nutil k 
prostituci 12-13 leté dívky z Bulharska, Rumunska a Ukrajiny. Dvě 
chovankyně dětského diagnostického ústavu na útěku, které měl ve 
svém bordelu, zmizely po prokazatelném konfliktu a napadení 
Stojkovem. 
Soudce neuznal tzv. " nezákonně " pořízené odposlechy policie, 
které ho přitom jednoznačně usvědčovaly.. 
  
č.2 Hashim CEKU - kosovský Albánec, bývalý člen UČK, podezřelý 
z účasti na genocidě Srbů. Obchoduje se vším, co přináší peníze , 
hlavně s drogami a zbraněmi. Velmi agresivní, násilnický. Postřelil 
dva policisty při pronásledování. Strážmistr Kusý, otec dvou malých 
dětí, zůstal ochrnutý a další policista má trvale poškozenou 
pohyblivost pravé ruky. Soudce propustil CEKU z vazby pro 
procesné pochybení, opomenul prodloužit vazbu. 
  
č.3 Marek BYTČÁNEK - 6x trestaný recidivista ( loupeže, útok na 
veřejného činitele, vydírání ). Obviněn z loupežné vraždy 21 leté 
majitelky klenotnictví a náhodného svědka. Důkazy předložené 
policii soudci nestačily. 
  
č.4 Marek SMATANA - 3x trestaný podvodník, založil společnost na 
výstavbu rodinných domků. Vše bylo fiktivní, od začátku připravené. 
Jako společníci firmy byli dva bezdomovci a on vystupoval jako 
výkonný ředitel. Vybral od lidí celkem 470 milionů korun. Zůstalo po 
něm skoro tisíc podvedených, stovky lidí si vzaly úvěry a nyní 
nemají nic, hrozí jim exekuce. Dva starší manželé, kteří mu svěřili 
všechny peníze,spáchali ze zoufalství sebevraždu. Společníci  - 
bezdomovci - jsou nezvěstní - zřejmě mrtví. Trestu se vyhnul 
amnestií prezidenta. 
  
č.5 Štefan RIGO - 12x soudně trestaný recidivista ( znásilnění, 
krádeže, rvačky ). Odseděl si 8 let za vraždu. Primitivní a bezcitný 



sadista, útočící jen na ženy. Stíhán za vraždu 82 leté důchodkyně. 
Osvobozen pro nedostatek důkazů, nenašlo se tělo oběti I když v 
bytě se našly krevní stopy a byla nalezena pachová stopa Riga , 
soudci to nestačilo. 
  
  
  
  
  Po nálezu páté oběti již vše " uniká " do médií. Investigativní 
novinář Jiří Nosek z komerční televize rozjede sérii reportáží a 
článků pod názvem Eskadry smrti?, ve kterých naznačuje, že může 
jít o skupinu policistů, kteří ze zoufalství ze zkorumpovaného 
soudního systému vzali " spravedlnost " do svých rukou. Když 
odhalí totožnost a " charakter " obětí, nastane živá diskuze na 
sociálních sítích a nakonec i veřejně, při kterých lidé otevřeně 
schvalují počínání neznámých pachatelů a začínají jim fandit. 
Někteří politici tvrdě odsoudí tyto názory  a ztrácejí hlasy voličů. 
Někteří mírně podpoří ( " projeví pochopení " ) a získávají hlasy. Je 
před volbami a politická scéna je nervózní. V kuloárech bez kamer 
a mikrofonů mluví politici jinak.  
Poslanec Havlák je zachycen skrytou kamerou, jak říká dalšímu 
poslanci:  
" ...ti zmrdi zločinecký si nic jiného nezaslouží a je mi u prdele, že je 
oddělali, ale kdybych to řekl veřejně, tak z Bruselu dostanu přes 
držku ."  
Televize hned potom odvysílá dva dny starý oficiální rozhovor, v 
kterém poslanec Hanák " striktně nesouhlasí s počínáním 
neznámých zabíjáků. " 
  
  
 
 
 
  Policie již ale pracuje i na verzi, že pachatelé ( musí jít nejméně o 
2-3 osoby ) jsou buď aktivní, nebo bývalí policisté. Spis dostává 
krycí jméno " Tálio. " Název dává plk.Bureš podle staré zásady tálio 
- oko za oko, zub za zub z Chammurapiho zákoníku. Při analýze 
časového grafu docházejí k závěru, že každá akce je perfektně 
naplánovaná a provedená. Pachatelé cíleně a se znalostí věci 



zametají stopy. Informátoři z podsvětí nemají vůbec nic. 
Vyhodnocují se kamerové systémy, ale únosy jsou mezi vesnicemi, 
kde žádné nejsou... lustrují se auta...tipují se bývalí policajti.... tým 
pracuje naplno. 
  
  
  Ve vyšetřování nastává prudký zvrat. Ke všem vraždám došlo 
rychle za sebou, v průběhu dvou měsíců. A najednou to vše končí, 
žádná další oběť se neobjevuje. Ubíhají týdny, měsíce ... ale tým 
dále intenzivně pracuje. Desítky expertiz, stovky prověrek a 
výslechů, prověřují se i poškození, příbuzní a oběti zavražděných. 
  
  Novinář Nosek dál rozvíjí svoje teorie o tom, co se stalo, a klade si 
otázku, proč tak náhle vše přestalo - stalo se něco pachatelům, 
splnili úkol a skončili, jsou opatrní a v klidu se připravují na další 
sérii? 


