
od 28. října 
neděle 20.15

nový detektivní seriál



Profesor T. z produkce televize Nova a společnosti Barletta navazuje na 
tradici oblíbených kriminálních seriálů s geniálními podivínskými detektivy. Má 
zajímavé herecké obsazení a je příslibem humoru, napětí i milostného jiskření. 
Každá epizoda sleduje nový případ, který je v jejím závěru vyřešen.

Profesor T. startuje na televizi Nova 28. října a diváci ho mohou sledovat  
každou neděli od 20.15 hodin. 



P Ř E DSTAV E N Í 
S E R I Á LU 
Jáchym Tauber (Pavel Řezníček), alias Profesor T., 
je na jednu stranu génius s brilantním smyslem pro 
detail, na stranu druhou asociál s humorem, který 
je často za hranou. Jako profesor kriminologie 
se těší všeobecnému uznání. Jeho život plyne 
poklidným tempem, ovšem jen do doby, kdy ho 
navštíví jeho bývalá studentka Amálie Drápalová 
(Sarah Haváčová), kapitán kriminální policie. Ta 
se za ním vydává s prosbou o pomoc při řešení 
složitého případu. Z jejich setkání vznikne pravidelná 
spolupráce, díky níž se policii podaří objasnit celou 
řadu kriminálních činů. Policejnímu oddělení šéfuje 
Tereza Flanderková (Jitka Schneiderová), shodou 
náhod bývalá přítelkyně Profesora T. Policejní tým 
dále tvoří major Pavel Rabas (Luboš Veselý), který 
právě prochází komplikovaným životním obdobím, 
a Dan Winter (Aleš Petráš), jenž se pro změnu zmítá 
ve svých nešťastných citech k Amálii.

Jak lze odtušit, kriminálními epizodami se prolínají 
bohaté osobní dějové zápletky hlavních postav. 
Každý díl odvypráví nový uzavřený kriminální případ. 
Diváky čeká spousta humorných, napínavých 
i nepředvídatelných situací. Nevšední a rozhodně 
ne nudný hrdina Profesor T. má dar si diváky získat, 
vtáhnout je do děje a už nepustit. 

V hlavních rolích se představí Pavel Řezníček, Sarah 
Haváčová, Aleš Petráš, Jitka Schneiderová a Luboš 
Veselý. Na scénáři se podíleli Petr Jarchovský, Michal 
Samir, Evita Naušová a Jan Vejnar. Seriál vznikl 
v produkci Matěje Chlupáčka a Maji Hamplové pod 
režijním vedením Tomáše Mašína a Michala Blaška.



Ú VO D  D O  S E R I Á LU

Kolej Vltava
1. epizoda

Kapitán kriminální policie Amálie Drápalová (Sarah Haváčová) řeší případ znásilněné studentky na kolejích 
Vltava. Tyto koleje patří pod univerzitu, kde přednáší její bývalý profesor kriminologie, Profesor T. Amálie je na 
rozdíl od svých nadřízených přesvědčena o tom, že má toto znásilnění spojitost s jedním deset let starým 
případem. Rozhodne se Profesora T. kontaktovat a poprosit ho, aby ji s vyšetřováním pomohl. Ten nejprve 
odmítá, ale jeho profesní zvědavost je nakonec silnější. Na spolupráci kývne. Netuší, že se z ní stane pravidlo. 
Potvrdí Amáliino podezření, že se jedná o jednoho a toho samého násilníka. Při vyšetřování se rozhodne 
přistoupit k neobvyklé metodě, při které studentku uvede do stavu, kdy je schopna znásilnění vidět ne jako 
jeho účastník, ale jako pozorovatel. Vybaví si dívka nějaké konkrétní znamení, které pomůže odhalit pachatele? 
Podaří se jim vypátrat násilníka dřív, než znovu udeří?

Osudová chyba
2. epizoda

Při rozlučce na univerzitě je otráven vedoucí knihovny. Jelikož to byl samotář, který neměl žádné nepřátele, 
nedává zprvu vyšetřování jakýkoli smysl. Později ale policisté za asistence Profesora T. zjišťují, že knihovník nebyl 
tím, kdo měl jed pozřít. V jiném případu je v odlehlém přístavu u Prahy zavražděn otec rodiny, která momentálně 
řeší léčbu své těžce nemocné dcery. Mohou mít tyto dva případy nějakou spojitost? Amálie a Profesor se 
domnívají, že ano. Netuší ovšem, k jak překvapivému rozuzlení je vyšetřování přivede.



P Ř E DSTAV E N Í  P OSTAV

Profesor T. / Jáchym Tauber
Pavel Řezníček

Elitní profesor kriminologie, génius s brilantním smyslem pro detail a zároveň asociál trpící strachem z bakterií 
a nedokonalosti. Život tohoto svérázného samorosta změní návštěva jeho bývalé studentky, dnes kapitána 
kriminální policie, Amálie Drápalové. Její prosba o pomoc při řešení jednoho složitého případu odstartuje jejich 
pravidelnou spolupráci. Profesor se tak stane externím poradcem kriminální policie, které shodou náhod šéfuje 
Tereza Flanderková (Jitka Schneiderová), se kterou v dobách studií tvořili pár. Budování a rozvíjení mezilidských 
a partnerských vztahů však není profesorovou silnou stránkou. Proto ani vztah s Terezou nedopadl dobře. Při 
jejich opětovném setkání se ukazuje, že tuto část minulosti nemá ani jeden z nich vyřešenou.

Amálie Drápalová 
Sarah Haváčová

Ambiciózní vyšetřovatelka s velkým smyslem pro spravedlnost. Silná a tvrdohlavá žena. Neváhá jít proti proudu 
či proti příkazům shora, pokud to může znamenat úspěšné vyřešení případu. Pro ránu ani drzé slovo nechodí 
daleko. Svého bývalého profesora kriminologie bezmezně respektuje a brání, je-li potřeba.



Dan Winter
Aleš Petráš

Amáliin kolega, který je na rozdíl od ní klidný a citlivý. Do Amálie je bezmezně zamilovaný. Není tak geniální 
jako Profesor, ani tak ambiciózní jako Amálie, ale je velmi spolehlivý a loajální. Jeho silnou stránkou je práce 
s technologiemi, daty a jejich analýzou.

Tereza Flanderková 
Jitka Schneiderová

Šéfka celého policejního oddělení. Svoji práci zvládá 
skvěle. Spíše než vyšetřovatelkou je manažerkou. 
Vede klidný a vyrovnaný život. To ale přestane platit, 
jakmile se na jejím pracovišti objeví její dávná, nikdy 
nevyřešená láska v podobě Profesora T.

Pavel Rabas 
Luboš Veselý

Major policejního oddělení, který je nadřízený Amálie 
a Dana, ale podřízený Terezy. Je impulsivní a plný 
bolesti, jelikož nedávno přišel o svou jedinou dceru. 
Svou bolest tajně utápí v alkoholu, což vede jak 
ke zhoršení kvality jeho práce, tak ke konfliktům 
s Profesorem T, jemuž nic neunikne







Pavel Řezníček
jako Profesor T.

Na nabídku ztvárnění Profesora 
T. jste kývl hned nebo jste si 
ji nejprve musel nechat projít 
hlavou?
Účastnil jsem se několika kol 
kamerových zkoušek, a když 
poté přišla nabídka, měl jsem 
ohromnou radost. Kývl jsem na ni 
hned.

Čím vás tato role zaujala?
Předloha seriálu je skvěle 

napsaná, stejně tak jako 
i postava Profesora T. Určitou 
zárukou pro mě bylo také trio – 
Tomáš Mašín, Matěj Chlupáček 
a Mája Hamplová. Jejich nadšení 
a zaujetí je přímo nakažlivé.

Profesor T. trpí mnoha fobiemi. 
Jak jste na tom v reálném životě 
vy? Je něco, co vás děsí?
Nevím o ničem, co by mě přímo 
děsilo. Čím jsem starší, tím větší 

mám respekt k výškám. Například 
představa toho, že stojím nejištěn 
na vysokém skalním výběžku, 
mi není nikterak příjemná. Nijak 
zvlášť bych si asi ani neužíval, 
pokud bych měl strávit noc 
v teráriu s hady…

Je vám blízký styl humoru 
Profesora T.? Máte rád suchý 
humor?
Ano, humor Profesora T. 
mě oslovuje. I já rád pracuji 
s ironií, sarkasmem a občas 
i s cynismem.  Nebylo pro mě 
tedy těžké se naladit na jeho 
notu.

Jak se vám postava tohoto 
podivína hrála?
Překvapivě šlo o poměrně těžký 
úkol. U Profesora jde o velmi 
jemnou stylizaci a o úsporné 
hraní.

Je nějaký typ charakteru, který 
vás doposud herecky minul 
a který byste si rád ozkoušel? 
Máte jako herec blíž ke 
kriminálnímu žánru, ke komediím 
nebo k filmům s psychologickým 
přesahem?
Musím přiznat, že jsem nikdy 
neměl žádnou vyloženě vysněnou 
roli. Je to možná i tím, že se 

nevěnuji divadelnímu herectví. 
V obecné rovině inklinuji 
spíše k rolím tragikomickým. 
V současné době se hodně 
točí krimi a v rámci tohoto 
žánru mně můj vzhled přináší 
jistá omezení. Těžko mohu hrát 
svalnatého kriminalistu nebo 
vyloženého padoucha. Z tohoto 
pohledu pro mě vlastně byla role 
Profesora T. tou vysněnou… Pojí 
se v ní humor, dramatické chvilky 
i kriminalistické napětí.

Dokážete si přestavit, že 
byste se jako kriminolog nebo 
kriminalista živil?
Poté, co jsem se účastnil 
několika konzultací s kriminalisty, 
musím říct, že mně tento obor 
přijde velmi zajímavý a že 
by mě tato práce s největší 
pravděpodobností bavila. 
Jsem narozen ve znamení vah, 
a možná i proto mám v sobě 
silně zakořeněnou touhu po 
spravedlnosti. K práci kriminalistů 
mám hluboký respekt a obdiv.

Jak se vám spolupracovalo 
s režiséry?
Velmi dobře. S oběma z nich, 
s Tomášem Mašínem i s Michalem 
Blaškem, si rozumím – jak 
profesně, tak i lidsky.



Aleš Petráš
jako Dan Winter

Jakou postavu v seriálu hrajete?
Hraji detektiva Dana Wintera. 
Je to mladý kriminalista, který je 
machr přes počítače, zároveň má 
rád komiksy a počítačové hry. Má 
smysl pro humor a je “zakoukanej” 
do své kolegyně Amálie, které 
neustále nějak nadbíhá. 
 
Jste vy osobně spíš introvert 
nebo extrovert?
Narodil jsem se ve znamení 
blíženců, takže jsem někdy 
introvertní a jindy extrovertní. 
Záleží na situaci a na tom, jak se 
zrovna vyspím. 

 Jak se vám spolupracovalo 
s hereckými kolegy?
Se Sarah se známe už ze školy. 
Oba jsme studovali herectví na 
JAMU, takže jsme nemuseli na 
place překonávat žádnou bariéru 
studu. Z Jitky, Pavla a Luboše 
jsem byl ze začátku nervózní, 
protože s natáčením zatím 
nemám tolik zkušeností jako oni. 
Po pár natáčecích dnech jsem se 
ale rozkoukal. Musím říct, že jsou 
to moc fajn kolegové.
 
Ztvárnil jste již celou řadu 
zajímavých divadelních rolí, 

nicméně řada televizních diváků 
vás bude vnímat jako novou tvář. 
Jste připraven na to, že vás lidé 
na ulici začnou poznávat?
Párkrát se už stalo, že mě na 
ulici někdo oslovil, protože 
mě předtím viděl v divadle. 
A přiznávám, že jsem z toho 
měl zatím vždycky radost. Nejvíc 
mě asi potěšilo, když za mnou 
přišla malá holčička, zatahala 
mě za rukáv a řekla, že mě viděla 
v Mikulášových patáliích, které 
hrajeme v Divadle v Celetné, a že 
má doma náš plakát. 

Sarah Haváčová
jako Amálie Drápalová

Překvapila vás nabídka role 
v seriálu Profesor T.?
Herce si zde vybírali především 
podle typu. Skutečnost, že jsem 
byla pro roli Amálie Drápalové 
vybrána, mě spíš velmi potěšila, 
než překvapila.
  
Jak byste charakterizovala 
postavu, kterou zde hrajete? Je 
vám něčím blízká?
Amálie, kterou hraju, je ambiciózní 
mladá vyšetřovatelka, dychtivá 

po spravedlnosti. Nebojí se 
ozvat, když jí něco nevyhovuje. 
Umí vyjádřit svůj názor, zároveň 
však dokáže přiznat chybu 
a omluvit se. Není rodinný typ. 
Úklid a pořádek kolem sebe 
nepovažuje za nutný. Nicméně 
v duši má čisto a v srdci jasno. 
Miluje svého otce a práci. Je mi 
blízká v mnohém. 

Jaký máte vztah k autoritám?
Neutrální.  

Považujete sama sebe za silnou 
a tvrdou ženu? 
Myslím, že se v životě neztratím. 

Jak jste si natáčení tohoto 
seriálu celkově užívala? 
Hodně mě bavily přípravy 
před natáčením, kdy jsme se 
setkávali s režiséry nad scénáři 
a konzultovali kriminalistické 
otázky s odborníky. 



Luboš Veselý
jako Pavel Rabas

Co vás zlákalo k účinkování 
v tomto seriálu? Máte rád krimi?
Producentka mě na tuto roli 
navrhla bez castingu, což 
mě upřímně řečeno vcelku 
překvapilo a samozřejmě velmi 
potěšilo. Příjemným překvapením 
bylo i to, že Nova nebyla proti. 
Necítím se jako výjimečný 

herec, a to, že mi někdo dá 
důvěru, mě vždycky zaskočí. 
Pak samozřejmě – hurá, práce!!! 
Krimi žánr mě moc baví.

Postava majora, kterou v seriálu 
hrajete, prochází nelehkým 
životním obdobím a řeší to po 
svém. Jak se se zátěžovými 

Jitka Schneiderová
jako Tereza Flanderková

Co vás zaujalo na seriálu 
Profesor T.?
Baví mě, že je vyšetřování 
případů prokládáno bohatými 
osobními příběhy hlavních postav. 
Mezilidské vtahy mezi nimi jsou 
průběžně budovány, a to mně 
připadá zajímavé. 

Je vám vaše postava blízká? Jak 
ji vnímáte?
Blízká mi je velmi. Přestože má na 
starosti policejní oddělení, kde 
pracuje hodně mužů, nebojí se při 
řešení situací používat ženskou 
empatii a laskavost.

Šéfka kriminalistů, kterou 
hrajete, má silně rozvinuté 
manažerské schopnosti. Jak jste 
na tom v tomto ohledu vy?
Upřímně, nevím přesně, co 
konkrétně si pod pojmem 
manažerské schopnosti 
představit. Dokážu úspěšně vést 
malou skupinu lidí, to jsem si už 
měla možnost ozkoušet. To je ale 
asi tak všechno. 

S Pavlem Řezníčkem, 
představitelem Profesora T., jste 
se na place nepotkala poprvé. 
Jak si herecky sednete? 
Pavla znám spoustu let. Na DAMU 
jsme spolu jeden čas studovali 

ve stejném ročníku. Je to skvělý 
herec. Tato role mu umožnila 
objevit jeho novou hereckou 
polohu a je v ní opět výborný. 

Provázely natáčení vašich scén 
nějaké komplikace? Setkala 
jste se s nějakým hereckým 
protiúkolem? 
Žádné výrazné komplikace 
nenastaly. Celkově je to hezký 

a zajímavý projekt, který 
všechny zúčastněné bavil. Což 
se odráželo nejen na atmosféře 
mezi herci, ale i v celém štábu, 
který se na natáčení podílel.

Seriál vznikl pod režijní taktovkou 
Tomáše Mašína a Michala 
Blaška. Jak se vám s nimi 
spolupracovalo? 
Jedním slovem – báječně!

situacemi vyrovnáváte vy 
osobně?
V podstatě dost podobně jako 
major Rabas. Nějaký čas se 
snažím si problém nepřipouštět, 
ani ho neřešit. Nacházím si 
různé výmluvy k odkladu. Pak 
samozřejmě nastane čas, kdy 
tato situace člověka dožene 
a on se jí musí postavit čelem…

Jaká na place panovala 
atmosféra? 
Atmosféra na place byla skvělá. 
Považuji za štěstí smět pracovat 
s lidmi, kterým záleží na tom, 
co dělají. Na tomto projektu 
pracoval celý štáb s maximálním 
nasazením. 

Který natáčecí den nebo 
natáčecí scéna se vám vryla do 
paměti a proč?
Byl to můj druhý natáčecí den. 
Uvědomil jsem si, s jak ohromnou 
profesionalitou zde všichni 
přistupují k práci, a tak jsem 
nechtěl ani já zklamat. Sám na 
sebe jsem si vytvořil takový tlak, 
že jsem nakonec nebyl schopen 
říct ani kratičké souvětí bez 
chyby. Režisér Tomáš Mašín jako 
by to poznal. Nechal mě být, 
já se postupně uklidnil a asi po 
sedmé klapce se to podařilo. 
Přesto jsem domů odcházel jako 
spráskaný pes a to souvětí si 
přeříkával snad ještě týden. Díky 
všem za trpělivost a podporu... 



Igor Bareš
jako vedoucí katedry kriminalistiky

Jak se vám hrála postava 
vedoucího katedry, a tedy 
nadřízeného Profesora T.?
Musím říct, že mě baví tento 
seriál jako celek a jsem rád, že 
jsem mohl být jeho součástí. Je 
pro mě žánrově neuchopitelný. 
Pracuje s velkou mírou nadsázky, 
a tu mám rád. Divák si mnohdy 
není jist, jestli by se měl smát 
anebo brečet. Vymyká se 

běžným standardům. Mně 
osobně připadá velmi úsměvný.
 
Je vám akademické prostředí 
blízké?
Na JAMU jsem absolvoval v roce 
1989. Dělal jsem ještě státnice 
z marxismu-leninismu. V té 
době tato škola ještě nebyla 
tak na úrovni jako dnes. Možná 
i pod vlivem těchto vzpomínek 

neberu dodnes akademické 
společenství příliš vážně. 

Hrajete raději kladné nebo 
záporné role? 
Záporné role jsou obecně 
divácky vděčnější a na hraní 
určitě jednodušší. U záporáků si 
člověk může vyventilovat temná 
zákoutí duše. Čili raději hraju tyto 
hrdiny.

Lenka Termerová
jako sekretářka Profesora T.

Můžete nám prozradit, jakou 
postavu v seriálu hrajete?
Irena Stočesová je osobní 
sekretářkou pana Profesora, 
a vlastně tím nejdůležitějším 
článkem katedry kriminalistiky. 
Jde o starší svobodnou dámu, 

která má ráda čelenky, legraci 
a Profesora T., i když jí spoustou 
věcí leze na nervy. Třeba tím, 
že nečte důležitá upozornění, 
která mu píše na nástěnku. Také 
ji rozčiluje, že Profesor chodí 
meditovat na střechu vysokého 

domu bez zábradlí, a ona pak 
kvůli němu musí lézt sto padesát 
pater jen proto, aby mu vyřídila 
banální vzkazy. 

Profesor T. nemá zrovna 
jednoduchou povahu. Setkala 
jste se v životě s podobným 
člověkem? Případně jak se vám 
s ním vycházelo?
Půl století se pohybuji mezi herci. 
Setkala jsem se tedy už s mnoha 
lidmi, kteří nemají jednoduchou 
povahu. Mám ráda svět barevný, 
a tak si užívám i to, že nejsme 
všichni stejní. Myslím, že jsem 
schopna vyjít s každým. Pravdou 
ale je, že s člověkem, který má 
hrůzu z dotyků a bacilů, jsem 
se ještě nesetkala. Škoda. Mám 
teď tuto příležitost alespoň při 
natáčení!

Zažila jste při natáčení nějaké 
humorné situace?
Při natáčení neustále dochází 
k legračním situacím nebo 
k humorným nedorozuměním. 
Zajímavé ale je, že jen málokdy 
jsou tyto zážitky přenosné. Když 
se vyprávějí, tak to obvykle není 
ono. Ale je pravda, že některé 
z nich jsou přetaveny zkušenými 
baviči do nesmrtelných historek, 
které všichni známe, a baví nás.



Michal Blaško
režisér

S režírováním krimi seriálů máte 
už poměrně bohaté zkušenosti. 
V čem byla práce na seriálu 
Profesor T. jiná?
Šlo hlavně o způsob přístupu 
k hercům a k obrazové estetice. 
U Profesora T. se děj epizod 
točí kolem určitého počtu 
postav, vypráví o jejich soukromí, 
vztazích a o jejich minulosti. 
Kriminální linky jsou zde také 
důležité, ale svým charakterem 

slouží hlavně k podpoře těchto 
postav a k dotvoření atmosféry.
Připadá mi to velmi sympatické 
a rozumné, protože hlavní děj 
tohoto seriálu stojí právě na jeho 
zajímavých hlavních hrdinech.

Jak se vám režijně 
spolupracovalo s hlavními 
hereckými představiteli seriálu?
Velmi mile mě překvapili mladí 
herci Sarah Haváčová a Aleš 

Petráš. Jsou mimořádně šikovní 
a nikdy bych neřekl, že to pro 
oba byl první větší projekt. 
Stejně skvělý byl Pavel Řezníček, 
pro kterého byla role Profesora 
něčím zcela novým v kontextu 
jeho dosavadní tvorby. Herecké 
obsazení tohoto seriálu, ať již 
rolí hlavních nebo vedlejších, je 
skutečně mimořádně kvalitní.

Tomáš Mašín
režisér

Jak se vám režíroval žánr krimi?
Dobře. Užíval jsem si to. I když 
v případě Profesora T. nejde 
o klasický kriminální seriál. 
Podařilo se nám prosadit 
více humoru, takže vyprávění 
nabízí krom napětí a spekulací 

ohledně pachatelů i odlehčené 
chvilky nadsázky a smíchu. Ten 
vyvolává hlavně konfrontace 
světa hlavní postavy, Profesora 
T., s jeho okolím. A to v podobě 
svižných inteligentních dialogů, 
někdy i situačních věcí, ve 

výborném podání Pavla 
Řezníčka.

Snažil jsem se, aby měl Profesor 
T. svoji unikátní výtvarnou 
a filmovou tvář. Aby nebyl dalším 
generickým krimi seriálem. 
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