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Anonym nahlásil, že při jízdě po lesní cestě uviděl cosi velice divného, podezřelého, co blíže
popsat nedokáže. Dostal strach, proto rychle ujel. Než zavěsil telefon, nadiktoval koordináty
místa události: viz výchozí souřadnice v záhlaví listingu a fotohinty.
Nejprve si zopakujeme základní kriminalistické otázky, jejichž zodpovězením se snažíme
zjistit okolnosti případu. Zde jsou, ale trošičku zašifrované:
ČORPMÍČKAJODKEDKYDKOC. Jejich počet = A.
Provedeme ohledání místa. Věci jsou zde rozházené, zpřevracené, rozbité, na některých jsou
vidět krevní stříkance a kapky. Na zemi leží peněženka s několika mincemi v uzavřené
kapsičce na drobné. Peněženka má vytržené a vyhřezlé vnitřní přepážky na papírové peníze.
Vedle peněženky se volně povalují 2 papírové bankovky, každá v hodnotě 500 českých korun,
opodál byl nalezen přetržený řetízek ze žlutého kovu. Od peněženky směrem k jihovýchodu
vedou trasologické stopy, a to otisky podešví bot a rýhovitá stopa po smýkání břemene.
Vzhledem k tomu, že v trasologických stopách jsou krevní šmouhy a kalužiny, mohlo jít o
vlečení krvácejícího těla. Svědci vypověděli, že v inkriminovanou dobu slyšeli rámus, zvuky
zápasu, volání o pomoc a výkřiky bolesti anebo strachu, ale považovali to za pouhé
vtipkování mládeže. Veškeré stopy byly očíslovány, zadokumentovány a zajištěny. Stanovíme
kriminalistické verze. Podle všeho se zde nejpravděpodobněji odehrála:
1) loupež B = 6
2) sabotáž B = 8
3) sebevražda B = 7
4) kapesní krádež B = 5
5) nešťastná náhoda B = 4
6) vražda novorozence matkou B = 9
Indicie 1
Zůstala zde dole u země kovová cedulka s číslicí. Číslice je indicie 1. Indicie 1 = C
Pokud se nám nepodaří cedulku vyhledat (např. pod sněhem), stačí si vzpomenout, kolik úhlů
má geometrický útvar disponující přeponou a odvěsnami, jehož vlastnosti popisuje
Pythagorova věta. Počet úhlů je lichý. Indicie 1 = C
Necháváme na místě činu pracovat zbytek vyšetřovacího týmu a vyrážíme po horké stopě.
Vedou nás červené kapičky krve. Pátrací pes umí sledovat bílé anebo žluté pachové stopy.
Potřebujeme tmu, jinak je neuvidíme, ale půjde to i za jasné noci s měsíčním úplňkem.
Zanechané stopy po nasvícení baterkou odrážejí část jejího světla. Jsou asi 4 metry vysoko.
Trasa kopíruje pěšinky a cesty. Na jedné jejich křižovatce odbočuje po cestě kolmo doleva.
Oblast našeho pohybu je (především právě za tmy!) ideálním prostředím pro číhající
násilníky, zloděje, lupiče, vrahy, sadisty, psychopaty a devianty všeho druhu. Ale daleko spíš,
než že se staneme terčem přepadení, šlápneme potmě do něčeho nevábného, co bývá ještě
protivnější, když si to na botě doneseme až domů. Mějme se proto na pozoru!
Není přípustné a není třeba vstupovat za ploty či do objektů, ani jinak rušit jejich
vlastníky!

Indicie 2
Na vcelku nenápadném místě jsme objevili bednu s tělem oběti. Pokládat otázky mrtvole bude
nejspíš marné, musíme si na věc posvítit jinak, a to zdrojem ultrafialového záření. V jeho
paprscích vyhledáme indicii 2. Indicie 2 = D
Nemáme-li UV lampu, nebo se nám nedaří indicii UV lampou najít, jako náhradu použijeme
evidenční označení objektu, u něhož leží truhla s tělem. Označení je složeno ze čtyř prvků.
Ciferací tří z nich dostaneme indicii 2. Indicie 2 = D
Je zřejmé, že došlo k násilnému usmrcení. Trestný čin bude po právní stránce přehodnocen
- ze skutkové podstaty kvalifikované na základní (E = 55)
- ze skutkové podstaty základní na kvalifikovanou (E = 5)
Z těla oběti byly odebrány daktyloskopické, biologické a další stopy. Vyhodnocením všech
stop získaných z těla a z místa činu a operativně pátrací činností byl identifikován pachatel.
Jde o mimořádně nebezpečného ozbrojeného psychopata. Je ale cizím státním příslušníkem,
takže si ještě musíme ujasnit, zda věc náleží do působnosti INTERPOLu (dále „Interpol“):
Ano (F = 44)
V případech s mezinárodním kontextem je třeba vyžádat provedení přímých zákroků a úkonů
Interpolem. Interpol, jakožto nadnárodní výkonný policejní útvar, mimo jiné disponuje
informacemi, které policie jednotlivých zemí z pochopitelných důvodů nemívají k dispozici.
Návazná jednání se zastupitelskými úřady apod. pak probíhají výhradně pod bezprostředním
dozorem Interpolu, pokud je sám přímo nevyřizuje. Zde by věc spadala do kompetence české
Národní ústředny Interpolu, jejíž pracoviště jsou po všech stránkách pod přísným utajením.
Ne (F = 4)
Interpol je sice největší policejní organizací na světě, avšak není mezinárodní či nadnárodní
výkonnou policií v pravém slova smyslu. Neprovádí přímé pátrání po osobách a věcech ani
zatýkání ani podobné úkony či zákroky. To je vždy věcí „klasických“ policejních orgánů.
Interpol zajišťuje policejní spolupráci mezi smluvními státy. Spravuje komplexní databázi,
v níž shromažďuje, uchovává a aktualizuje data zpracovaná policiemi jednotlivých zemí, a to
výlučně na základě jejich požadavku. Žádosti o mezinárodní pátrání atd. vlastně nesměřují
vůči Interpolu, nýbrž vůči státním policejním organizacím, které mají do databáze přístup.
Interpol nemůže z vlastní vůle např. vyhlásit pátrání, něco v něm měnit nebo je dokonce
zrušit. Provádí jen podpůrnou administrativní práci. Jakkoli je jeho činnost nesmírně důležitá,
je pouhou servisní (pomocnou) institucí. Kupříkladu česká Národní ústředna Interpolu je malý
úřad, začleněný hluboko v organizační struktuře policejního prezidia. Představy o
mezinárodní výkonné policii Interpol jsou mylné; jedná se však o silně zakořeněný mýtus.
Ať už si Interpol stojí jak chce, my to musíme zvládnout sami a rychle, jinak by nám lotras
mohl upláchnout před nosem. Ukrývá se někde tady:
N50°(A+C).(B*D-D)(F)
E15°50.(E)(E-D)(A)
Souřadnice jsou ve standardním formátu, jako ty v záhlaví.
Do tabulky si můžeme přehledně zapsat výsledky:
A
B
C
D
E
F

Strhující finále
Zločinecké doupě. O osobnostních kvalitách jeho obyvatel svědčí opile chraplavá směsice
hlasů, navzájem se trumfujících surovými historkami, hodnocenými ryčným chechtotem, což
samozřejmě pohoršuje náš kultivovaný jemnocit. Pištivá intermezza pokleslého obsahu
signalizují, že přítomné hanebnice zde nejsou kvůli vaření. Stud nám brání v detailnějším
popisu dějství... Nasazená operativní technika monitoruje celou bandu, na niž ovšem dojde
později (spravedlnosti neuniknete, blbečci!).
Objekt našeho prioritního zájmu zde není, my ale dostáváme informací od sledovací čety, že
se uhnízdil 11m od JZ nároží zabijáckého příbytku směrem na JZZ (jihozápadozápad),
v prvním patře, to je ve výšce zhruba 4m. Právě se vrátil z obecní knihovny, kde s podivnými
záblesky v očích prolistoval Erbenův hororový morbidní krvák Kytici.
Měníme se na akční komando. Černě zakuklená, po zuby ozbrojená jednotka vyrazí
beranidlem dveře, hodí do prostoru zásahové výbušky a s hurónským řevem vletí dovnitř.
Ihned nato do brlohu vtrhneme my, a to zvenku, vykopnutým oknem. Jako ve filmu
hollywoodské provenience. Oruží, sevřená mužně svalnatými pažemi ztepilých lvů zákona,
chrlí oheň a zkázu – ovšemže oprávněně!
Mrzký zlosyn odpudivě infernálního zjevu se oklepává z prvotního šoku, chlupatou prackou
připomínající supův spár chmatá po vražednické zbrani, je však bleskově přemožen pomocí
našeho brilantního bojového umění, v neposlední řadě též ukázkou skvělých intelektuálních
schopností, tak příznačných pro ochránce veřejného pořádku kdekoli na světě.
Pod tíhou dokonalých důkazů, naservírovaných s bodře peprnou omáčkou jiskřivého espritu
ostřílených detektivů, padouch zdrceně doznává hříchy. Při snímání otisků prstů předvedl, že
nepěstí své nehty: jak neslušné...!
Po celou akci jsme na prvním místě úzkostlivě dbali, abychom v zápalu boje mordýřovi
netykli. Tím bychom hrubě urazili jeho důstojnost, což by nás navždy pálilo ve svědomí.
Zápis o zásahu (t.j. zalogování v logbooku) je už rutinní záležitostí. Poletujícím novinářům
ledabyle odpovíme příjemným barytonem: „To nic nebylo, děláme jen svou práci.“
Na pozadí zní vznešená hudba, a my, zahleděni do dáli, odcházíme domů na kafe. Konec.
Běží titulky. Divák utírá slzu a dojatě troubí do kapesníku...
***

