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ÚVOD ÚVOD

Detektivní seriál Specialisté, který se na obrazov-

kách poprvé objevil na začátku roku 2017, patří 

již od svého startu k  jasným stálicím programu 

TV Nova. O tom svědčí neutuchající zájem divá-

ků, kteří se pravidelně vždy v  pondělí setkávají 

s elitním týmem policistů v čele s majorem Strou-

halem (Martin Dejdar) a kapitány Janou Šafářo-

vou (Eva Leimbergerová), Martinem Kovářem (Jiří 

Hána) a Tomášem Beranem (Jacob Erftemeijer), 

jež v každé epizodě hledají pachatele těch nejzá-

važnějších trestných činů. Například v letošní jarní 

sezóně si je každé pondělí večer nenechalo ujít 

v průměru 1 209 000 diváků starších 4 let.* 

I  v osmé řadě, která odstartuje na konci léta, se 

tak fanoušci kriminálního žánru mohou těšit nejen 

na napínavé zápletky a jejich překvapivá rozřeše-

ní, ale například i  akční scény, jež jsou neodmys-

litelnou součástí policejní práce. Tvůrci pak opět 

divákům poodhalí i  soukromí jednotlivých policis-

tů, a to nejen proto, že jim jsou jejich blízcí občas 

nápomocní při řešení případů. Zároveň Specialisté 

všechny své příznivce i tentokrát zavedou na mno-

ho nových zajímavých míst v Praze a jejím okolí, na 

kterých se detektivové musí pohybovat, aby doká-

zali na místě činu nalézt potřebné stopy a násled-

ně odhalit pachatele každé z vražd. 

Natáčení Specialistů je realizováno v souladu s principy tzv. udržitelného natáčení,  

tedy s maximálním ohledem na životní prostředí.

* Zdroj dat: ATO – Nielsen Admosphere, živě + TS0-3, ke dni: 28. 6. 2022
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„ Strouhal je připravený  
na všechno...“

Martin 
Dejdar

Jako major Strouhal vstupujete do druhé 

stovky dílů, obnáší to více než tři roky ži-

vota. Myslíte, že jste si ho dokázal alespoň 

trochu proměnit k  obrazu svému? A  při-

spěla k tomu i neteř Anežka?

My jsme vlastně od začátku pracovali na 

tom, aby Strouhal byl postavou s  jasným 

charakterem, která bude pro diváka zají-

mavá. Což se nám, myslím, podařilo. Ale 

musíme opravdu hodně dbát na to, aby-

chom ten charakter stále uhlídali. A Anež-

ka k tomu samozřejmě hodně přispívá.

A je podle vás major Strouhal připravený na zá-

važnější změny v osobním životě?

Strouhal je připravený na všechno...

 

Vedete tým elitních policistů pevnou rukou. Byl 

jste někdy v podobné situaci i v reálném světě? 

A pokud ano, byl jste stejně přísný jako je major 

Strouhal?

Ne, neumím to. Jsem měkký, takže co se role týče, 

splňuji metodu Stanislavského − protiúkol.

 

Je podle vás již osmá řada Specialistů něčím za-

jímavá? Odlišuje se něčím od těch předchozích? 

To se nedá říct. Každý díl je solitérní příběh, kde 

stejné zůstávají jen základní postavy a prostředí 

kriminálky. Jinak je každá epizoda originál. 

Dlouhá léta patříte neodmyslitelně do souboru 

pražské Ypsilonky. Ten je v mnohém velmi speci-

fický. Nezkoušel jste některého z kolegů nalákat 

i do Specialistů? Dovedete si třeba Jiřího Lábuse 

vůbec představit v roli pachatele trestného činu?

Rozhodně ano. A už jich tam pár hrálo… Petr Va-

cek, Petr Vršek, Dan Šváb...

 

Specialisté, to je v  podstatě vyšetřování jedné 

vraždy za druhou. Projevuje se nějak temný ob-

sah seriálu i na atmosféře ve štábu nebo přímo 

na place mezi herci? Respektive, liší se natáčení 

detektivek od natáčení jiných seriálů?

Myslím, že ne. Občas diskutujeme o těch drsněj-

ších případech, ale jinak se to moc neliší. Snad jen 

v tom, že my točíme záběrovým způsobem.

Při natáčení samozřejmě pravidelně točíte s koro-

nerkou a ostatními kolegy z týmu Specialistů. Kro-

mě nich se ale v každé epizodě objeví i další herci. 

Vzpomenete si na nějaké zajímavé setkání v  po-

slední době?

Ano, třeba Pavel Batěk, Markéta Hrubešová v roli 

mé sestry, Jana Stryková…  Je jich moc.

Máte nějaké oblíbené typy scén, na které se vy-

loženě těšíte? Například výslech nebo zatýkání? 

Výslech ani ne, protože tam je naše herectví ome-

zeno na tisíc variací otázek… Baví mě spíš to za-

týkaní, natáčení v terénu, scény v různých exteri-

érech.

 

Natáčení Specialistů je tak trochu pražský místo-

pis, zkrátka turné po nejrůznějších částech Prahy 

a  lokalitách v  jejím okolí. Je to vždy jen rychlá 

návštěva, ale objevil jste někdy místo, které vás 

zaujalo a na které byste se rád vrátil? Nebo na-

opak takové, o kterém jste si řekl: Sem už nikdy?

My navštěvujeme převážně byty nebo rodinné 

domy, kanceláře, firmy… A musím říct, že jsem té-

měř pokaždé překvapen, jak u nás lidé žijí. Od na-

prostého luxusu až po místa, kam, jak říkáte, už se 

nikdy nechci podívat.

ROZHOVOR  |  MARTIN DEJDAR ROZHOVOR  |  MARTIN DEJDAR
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„ Nasadit někomu správně pouta 
není úplně jednoduché“

Jiří  
Hána

Při natáčení se pravidelně potkáváte s koronerkou 

a ostatními kolegy z týmu Specialistů. Kromě nich 

se ale v každé epizodě objeví i další herci. Jak po-

dobná setkání vnímáte?

Z  divadelních angažmá znám celou řadu kolegů, 

jsme v podstatě taková velká rodina, takže každé 

podobné setkání je pro mě milé zpestření. Zejmé-

na když je to někdo, s kým se opravdu dobře znám. 

Které scény vás při natáčení nejvíc baví? 

Nejraději mám exteriérové scény, kdy je nějaká 

akce. Takové obrazy, kdy například řídím rychle 

auto nebo používáme zbraň či někoho zatýká-

me, i když přiznávám, že nasadit někomu správ-

ně pouta není úplně jednoduché. Právě podobné 

scény totiž dávají podle mě Specialistům patřičný 

náboj a já je pokaždé velmi vítám a užívám si je.

Během natáčení Specialistů jste se podíval na 

celou řadu zajímavých míst v Praze i  jejím oko-

lí. Objevil jste nějaké, které vás hodně zaujalo? 

V pozitivním, ale i negativním smyslu. 

Při natáčení navštěvujeme nejrůznější místa. 

Opuštěné haly a továrny, ale také domy a byty, 

ve kterých se normálně bydlí. Nedávno jsme na-

příklad točili na místě, kde bydlel Reinhard Hey-

drich, takže zážitky z těchto návštěv mám často 

intenzivní, ale ne vždy kladné. Paradoxně mám ale 

moc hezké vzpomínky na pitevnu v Thomayerově 

nemocnici v Krči, kde pracovala úžasná paní dok-

torka, která se mnou probírala svou práci, třeba 

nejrůznější vzorky tkání, a vysvětlovala mi, z kte-

rých částí lidského těla je odebrala a  jak. Vždy 

jsem dostal neuvěřitelnou přednášku a fascinova-

lo mě, s jakou zaníceností, ale také úctou k lidem 

a  ke své práci ta paní doktorka přistupuje. Díky 

ní jsem hodně nahlédl do práce patologa ve vel-

ké nemocnici. Ale byl to vždy zvláštní pocit, když 

jsme natáčeli záběry do seriálu, a  zároveň jsme 

věděli, že jen o kousek vedle v chladicích boxech 

leží reální nebožtíci. 

Nedávno jsme pro změnu natáčeli na letišti a díky 

tomu jsem se zase dozvěděl pár věcí o létání. To-

hle setkávání s  lidmi z  různých oborů je pro mě 

osobně velké zpestření a je to jedna z věcí, která 

mě na Specialistech baví nejvíc.      

Podobné setkávání s mrtvolami je pro kriminální 

seriál typické. Projevuje se to nějak během natá-

čení na náladě ve štábu? Nebo v tomhle smyslu 

není rozdíl mezi běžným seriálem a detektivkou? 

Nijak dramaticky se to neprojevuje. Výjimkou jsou 

snad situace, kdy se třeba natáčí smrt dítěte nebo 

když se jedná o nějaký brutální způsob vraždy. Spí-

še ty měnící se motivy i  způsoby vražd, ale i nej-

různější místa nálezů mrtvol, či přímo poznávání 

lidského těla a jeho limitů, beru jako zpestření.   

Přes veškeré změny lokalit je natáčení Specialis-

tů v podstatě zaběhnutý proces, který má svá 

jasná pravidla. Máte také nějaké rituály, bez kte-

rých si už natáčení neumíte představit? 

Pokud si vybavuji, tak žádný speciální rituál ne-

mám. Ale poslední dobou se mi několikrát stalo, 

že mi někdo ze štábu řekl: „Udělej vrtulník nebo 

ROZHOVOR  |  J IŘ Í HÁNA ROZHOVOR  |  J IŘ Í HÁNA
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větrák.“ Před každou klapkou mám totiž ve zvyku uvolnit si pusu 

a rozmluvit se. Což z vnějšku vypadá tak, že vyfukuji vzduch, a lidem 

okolo se opravdu může zdát, že imituji zvuk větráku nebo helikoptéry. 

Dělám to proto, aby mi bylo dobře rozumět, to považuji za hodně dů-

ležité. Nemám totiž rád, když není hercům v televizních seriálech ro-

zumět, což se bohužel v poslední době občas stává. Ale přiznávám, 

že v mém případě může toto rozcvičování ostatním připadat vtipné.

Kapitánu Kovářovi se rozrůstá jeho osobní linka o přítelkyni. Jak 

vnímáte soukromé osudy hlavních postav? 

Já považuji soukromou linku jednotlivých postav za velmi důležitou 

součást seriálu. Když se dívám na jiné detektivní seriály, tak mě prá-

vě osobní příběhy policistů či patologů moc baví. Pro tyto postavy 

je zásadní, když diváci mohou nahlédnout do jejich osobního života, 

ztotožnit se a  soucítit s  nimi v  případě nějakých starostí. A  je to 

důležité i pro nás herce. Díky tomu si můžeme zahrát i  jiné emoce 

a situace než jen profesionálního a prací zaujatého policistu. A já si 

proto novou partnerku v seriálu moc užívám (smích). 

Díky ní má tím pádem Martin Kovář v  současnosti asi nejbohat-

ší osobní linku ze všech Specialistů. Je to dokladem toho, že na 

rozdíl od ostatních kolegů v týmu dokáže lépe oddělovat pracovní 

a osobní život? 

Já jsem od začátku chtěl, aby má postava působila lidským dojmem. 

Aby bylo jasné, že je to normální chlap, žádný akční hrdina, který 

si hraje na tvrďáka. Aby bylo vidět, že má soukromý život, ale aby 

zároveň zodpovědně přistupoval ke své práci. Pokud takto na diváky 

působí, tak jsem moc rád.

A jaké máte plány na léto? 

Chystám se k moři, ale také chodit po horách. A taky se moc těším, 

že budu na chalupě. Zkrátka si chci odpočinout, než zase začne ko-

lotoč natáčení a divadelních představení.

ROZHOVOR  |  J IŘ Í HÁNA ROZHOVOR  |  J IŘ Í HÁNA
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„Těšívám se na extrémní scény“

Eva  
Leimbergerová

Kromě stálých hereckých partnerů se v  každé 

epizodě objeví i  další herci. Vzpomenete si na 

nějaké zajímavé setkání v poslední době?

Tohle mám na natáčení opravdu moc ráda. Se-

tkávání s  kolegy. Vzhledem k  tomu, že jsem žila 

celkem dlouho mimo ČR a pak jsem se věnovala 

mateřským povinnostem, s mnoha kolegy z diva-

del a spolužáky z DAMU jsem se spoustu let nevi-

děla nebo úplně ztratila kontakt. To, že se může-

me potkat přirozeně, při práci, je prostě radost. 

Teď během posledních dílů to byli třeba Pavel Ba-

těk, Jana Stryková, Nataša Gáčová, Honza Teplý, 

moje skoro jmenovkyně Eva Leinweberová a další.

Máte nějaké oblíbené typy scén, na které se vy-

loženě těšíte? Například výslech nebo zatýkání? 

Těšívám se na scény, které jsou v dobrém slova 

smyslu extrémní. Tedy nějakým způsobem jiné. 

Třeba když jsme točili scény, kde jsme s Jirkou Há-

nou skončili v zajetí ve sklepě, nebo nějaké honič-

ky, rvačky… To mám ráda. Výslechy jsou fajn, ale 

akce je akce.

Natáčení Specialistů je tak trochu pražský mís-

topis, zkrátka turné po nejrůznějších částech 

Prahy a  jejího okolí. Je to vždy jen rychlá ná-

vštěva. Ale objevila jste někdy místo, které vás 

zaujalo a na které byste se ráda vrátila? Nebo 

naopak takové, o  kterém jste si řekla: sem už 

nikdy?

Ano, je pravda, že při natáčení objevuji spoustu 

míst, kde jsem v životě nebyla, přestože v Praze 

žiju opravdu dlouho. Třeba Průhonický park jsem 

sice znala, ale ne místa, která jsem teď poznala 

díky natáčení. A je opravdu nádherný.

Při natáčení jsem se vrátila i na studentské koleje 

AMU, kde jsem před téměř dvaceti lety bydlela. 

A to byl taky zážitek. Svůj pokoj jsem tam už ne-

našla, protože koleje prošly totální rekonstrukcí.

Kam bych se naopak vracet nemusela, je pitevna 

v Thomayerově nemocnici. Mám asi velmi dobrý 

čich a tamější odér těžce zvládám. A popravdě, 

ve skutečném nevěstinci se mi taky netočilo úpl-

ně snadno.

 

Přes veškeré změny lokalit je natáčení Specialis-

tů v podstatě zaběhnutý proces, který má svá 

jasná pravidla. Máte také nějaké rituály, bez 

kterých si už natáčení neumíte představit? Na-

příklad ranní káva do svého hrníčku nebo něco 

podobného? 

Jasně, že mám. S nadsázkou můžu říct, že jsem 

člověk rituálů, díky kterým zvládám ten šílený 

chaos. 

Mám svoje místo, kde mám každé ráno nachys-

taný kostým. Je schované mezi ramínky s obleče-

ním, tak jsem tam jak „v pokojíčku“. Pak jdu hned 

do maskérny, tam dostanu kávu do svého hrníčku 

s nápisem „To se nějak postříhá…“ Je to taková 

rutina, ale nevnímám to negativně. Naopak jsou 

to takové malé hezké rituály, co mi pomůžou začít 

den. Obzvlášť když začínáme v hodinách, kdy vět-

šina lidí ještě spí.

ROZHOVOR  |  EVA LE IMBERGEROVÁ ROZHOVOR  |  EVA LE IMBERGEROVÁ
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Je podle vás osmá řada Specialistů něčím zají-

mavá? Liší se něčím od těch předchozích? 

Zajímavá samozřejmě bude. Diváky čekají nové 

příběhy, nová témata, nové osobní linky. Jeden 

příběh bude na pokračování, budeme jej řešit ve 

dvou dílech. Myslím si, že je určitě na co se těšit. 

 

Sdílíte s Janou nějaké koníčky? Třeba jógu?

Popravdě, moc toho o Janiných koníčcích nevím, 

ale na józe, která se v  seriálu zmiňuje, se shod-

neme. Já mám na jógu instruktorský kurz, takže 

jsem možná i dál než Jana. Jinak Janu možná baví 

rychlá auta, a to mě zas tak nebere. Aneb jak ří-

kám, já i s Mustangem dokážu jet padesátkou.

Jaké máte plány na léto?

V červenci máme od Specialistů pauzu a já plánuji 

úplné volno, žádná práce. Pojedeme určitě k rodi-

ně do jižní Francie, moře tam prostě zbožňuju. Pak 

nějaké výlety, svatby, slíbila jsem si víkend s ka-

marádkami, tak snad se podaří to zrealizovat. 

V  srpnu už budeme točit, budu mít už i  nějaká 

představení Programu na záchranu mužů, takže 

pomalu zase naskočím do pracovního tempa.

 

Čeká vás něco zajímavého i v pracovním životě?

Ano, čeká. Ale nerada mluvím o něčem, co je ješ-

tě ve fázi příprav a není stoprocentně jisté. Takže 

detaily si s dovolením nechám pro sebe.
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„ Nic nepřebilo návštěvu pitevny  
v Thomayerově nemocnici“

Jacob  
Erftemeijer

Máte nějaké oblíbené typy scén, na které se vylo-

ženě těšíte? Ve vašem případě třeba akční scény?

Vždy jsou pro mě výzvou takzvaně „akčnější scé-

ny“, kdy je potřeba ukázat, že moje postava má za 

sebou nějaký výcvik. Několikrát jsme nacvičovali 

s kaskadéry i několik dnů předem, aby to na výsled-

ku bylo znát. Je dobré, že se díky tomu můžu učit 

novým věcem. 

Je podle vás osmá řada Specialistů něčím jiná? 

Nemám pocit, že by byla v něčem výrazně jiná než 

série předchozí. Řekl bych, že se pokračuje v prově-

řených stopách. A vnímám spíš případ od případu 

než nějaký delší oblouk. 

Natáčení Specialistů je tak trochu pražský místo-

pis, zkrátka turné po nejrůznějších částech Prahy 

a jejího okolí. Je to vždy jen rychlá návštěva, ale 

objevil jste někdy místo, které vás zaujalo a  na 

které byste se rád vrátil? Nebo naopak takové, 

o kterém jste si řekl: sem už nikdy?

Už jsem to určitě zmiňoval v  mnoha rozhovorech, 

ale musím říct, že zatím nic nepřebilo návštěvu sku-

tečné pitevny v Thomayerově nemocnici. 

Přes veškeré změny lokalit je natáčení Specialistů 

v podstatě zaběhnutý proces, který má svá jasná 

pravidla. Máte také nějaké rituály, bez kterých si 

už natáčení neumíte představit? Například ranní 

káva do vašeho hrníčku nebo něco podobného? 

Káva je samozřejmost. Často se také ráno neobe-

jdu bez bagelu od kluků z cateringu. Za tu dobu je už 

opravdu vyšperkovaný.

Tomáš Beran nemá téměř žádnou osobní linku 

a moc se neví ani o jeho koníčcích. Doporučil bys-

te mu něco ze svých zálib? Co by třeba podle vás 

mohl poslouchat za hudbu?

Vidíte, nad tím jsem nepřemýšlel. Ale asi bych tipo-

val nějakou tvrdší kytarovou muziku. Konkrétní ka-

pela mě teď nenapadá.

Mluvíme spolu v červnu, takže se musím zeptat na 

léto. Máte o něm jasnou představu?

Doufám, že se konečně po dlouhé době covidu 

a  dalších komplikací podívám za svým tátou do 

Holandska. Rád bych tam strávil alespoň dva týdny 

a užil klidu. Chci se podívat k studenému moři a do 

oblíbených galerií.

A naopak, máte před sebou i nějaké nové pracovní 

projekty?

Učím se nemluvit dopředu o dalších projektech, pro-

tože se pak často nesplní. Tak budu jen tiše doufat, 

abych je nezakřiknul.

ROZHOVOR  |  JACOB ERFTEME IJER ROZHOVOR  |  JACOB ERFTEME IJER
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„ Do bunkru kousek  
od žižkovské Parukářky 
bych se znovu vracet 
nemusela“

Gabriela  
Míčová

ROZHOVOR  |  GABRIELA MÍČOVÁ

Nedávno se slavily kulatiny natočených dílů Spe-

cialistů, takže vyšlo najevo, že například Martin 

Dejdar se v seriálu objevil na jaře roku 2019. Ma-

lina je ale součástí vyšetřování o víc než rok déle. 

Vybaví se vám po té době vaše první „mrtvola“ 

nebo natáčecí den?

Ano, zcela přesně. Bylo to ohledání mrtvoly ve fin-

ské sauně. Příčinou smrti bylo přehřátí organismu, 

které samozřejmě způsobila cizí osoba. Oběť byla 

uzavřena v sauně a nemohla se dostat ven.

 

Při ohledávání „mrtvol“ se dostáváte do bezpro-

středního kontaktu s prací maskérek nebo rekvi-

zitářů. Byla některá „mrtvola“ natolik realistic-

ká, že jste se až lekla?

Všechny umělecké maskérky, které jsem za celou 

dobu natáčení poznala, odvedly a odvádějí skvě-

lou práci. Všechny příčiny úmrtí vypadají velmi vě-

rohodně. Já se nelekám, ale věřím, že pro diváky 

je to zážitek.

  

Natáčení Specialistů je tak trochu pražský mís-

topis, zkrátka turné po nejrůznějších částech 

Prahy a jejího okolí. Je to vždy jen rychlá návště-

va, ale objevila jste někdy místo, které vás zauja-

lo a na které byste se ráda vrátila? Nebo naopak 

takové, o kterém jste si řekla: sem už nikdy?

Bylo jedno velmi zajímavé místo, o kterém podle 

mě moc lidí v Praze neví. Já sama jsem byla pře-

kvapená, protože jsem kolem mnohokrát šla. Je 

to bunkr ukrytý kousek od žižkovské Parukářky. 

Temné místo plné chodeb a  různých místností, 

tam bych se znovu vracet nemusela. Během na-

táčení byl bunkr využit jako klub, ale měli jsme 

možnost nahlédnout i do hlubších útrob. Přestože 

jsme viděli jen část rozlehlého komplexu, zane-

chalo to ve mě silný dojem. Doufám, že ten bunkr 

nebudeme muset nikdy v reálném životě využít.

  

Specialisté, to je hlavně ve vašem případě v pod-

statě jedna mrtvola za druhou. Projevuje se ně-

jak temný obsah seriálu i na atmosféře ve štábu 

nebo přímo na place mezi herci?

Ne, to vůbec ne. A myslím, že jsme za to všichni 

rádi. Pracovat v přátelském, vstřícném a profesio-

nálním prostředí je radost. Při natáčení si užijeme 

i dost veselých momentů.

  

Nedávno běžela v televizi epizoda Trvalá, ve kte-

ré byla Malina jednou z obětí přepadení a hodně 

policistům pomáhala. Nyní se natáčela epizoda 

přímo s názvem Malinková, kde jste také velmi 

důležitou součástí příběhu. Neblesklo vám v této 

souvislosti hlavou, že by vás třeba více bavila 

role detektiva než jen patoložky?

Moc mě těší, že scenáristé dávají větší prostor 

i  mojí postavě a  někdy si můžu zahrát víc než 

klasické ohledávání při výjezdech nebo na svém 

pracovišti soudního lékařství. Nikdy mě však ne-

napadlo, že by to mělo být jinak. Ale je pravda, 

že kriminalistku jsem ve své herecké kariéře ještě 

nehrála. Mohlo by to být také zajímavé.

ROZHOVOR  |  GABRIELA MÍČOVÁ
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Specialisté vyšetřují únos mladé dívky Sabiny Rajmontové, která hlídala malého Tondu, syna podnikatele 

Hynka Macha. Strouhal, který se stará o svou pubertální neteř Anežku, si tento případ bere osobně. V průbě-

hu vyšetřování vyjde najevo, že únosce chtěl unést Machovu dceru Johanu a Sabinu si s ní spletl. Johana byla 

v inkriminovanou dobu se svým přítelem Kristianem Kučerkou, kterého její otec podezírá, že mu jde jen o jeho 

peníze. Ovdovělý Mach vychovává obě své děti velmi přísně, protože se o ně bojí. Stejně se chová i ke svým 

zaměstnancům, z nichž někteří, zvláště ti bývalí, mu vyhrožují na sociálních sítích. Machovi se ozve únosce 

a žádá výkupné. Specialisté vědí, že jde o čas...

V jezírku u lesoparku je nalezeno tělo sedmdesá-

tiletého muže. Policisté záhy zjišťují, že ho někdo 

udeřil do hlavy. Mrtvý žil spořádaným životem 

a  policisté zpočátku marně hledají motiv, kvůli 

kterému musel zemřít. Stopy přivedou kriminalis-

ty k ženě, které se v době smrti muže na místě 

činu pohybovala. Ta ale tvrdí, že s mrtvým nemá 

nic společného a na místě byla náhodou. Policisté 

odkrývají nejasné vztahy v rodině mrtvého a do-

stávají se tak hluboko do minulosti, kde začnou 

rozmotávat téměř zapomenutý příběh. 

Únos

Najdu tě

PŘEHLED DÍLŮ PŘEHLED D ÍLŮ
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Specialisté vyšetřují smrt studenta na gymnáziu. 

Osmnáctiletý Kristián se zřítil z nejvyššího patra. 

Byl to úmysl, nešťastná náhoda nebo vražda? Co 

dělal mladík v  sedm hodin ráno ve škole? Kristi-

án se jevil jako bezproblémový mladík, navíc měl 

dlouhodobý vztah se svou spolužačkou Eliškou, 

s níž tvořil pár snů. V poslední době měl však stu-

dijní problémy. Bál se, že neudělá maturitu. Speci-

alisté vyšetřují profesorku Bartoňovou, manželku 

ředitele gymnázia, v  jejíchž předmětech Kristián 

propadal. A zrovna ona byla v den jeho záhadné 

smrti také brzo ráno ve škole. Případ zkomplikují 

ukradené maturitní otázky. Jak se ke Kristiánovi 

dostaly? Měl něco se svou profesorkou? 

Touha

V parku je nalezena ubodaná mladá žena. Strouhal a jeho tým se pustí do vyšetřování. Už na místě činu má 

koronerka Malinková pocit, že mrtvou ženu odněkud zná. Malinková působí vyčerpaně a zmateně. Až později 

si uvědomí, že obětí je její studentka medicíny Anděla Hájková. Když vyšetřovatelé zkoumají studentčiny 

finance, zjišťují, že si vydělávala slušné peníze tím, že psala semestrální práce jménem svých spolužáků 

a dělala za ně i zkoušky na fakultě. Malinková vykazuje příznaky otravy. Chce koronerku také někdo zabít? 

A proč?

Malinková

PŘEHLED DÍLŮ PŘEHLED D ÍLŮ
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Mrtvola surově ubitého Ukrajince zavádí specialisty do prostředí převaděčů, kuplířů a mafie, která obstará-

vá cizincům trvalý pobyt a občanství na našem území. Dostal se zabitý mladík do konfliktu s převaděčskou 

mafií, nebo jeho smrt souvisí s jeho půvabnou sestrou, kterou kdysi gang nutil k prostituci a nyní čeká dítě 

s nezaměstnaným Čechem?

Světlana

Mladá autorka cestovatelského vlogu je nalezena zavražděná. Do Prahy se vrátila se svou kamarádkou 

a spoluvlogerkou Lindou po roce cestování po světě. Podezřelí jsou tři. Mladý slovenský povaleč, který za-

vražděnou stalkoval po celé Evropě až do Prahy, přítelkyně studenta VŠ, sportovního potápěče, se kterým se 

zavražděná zapletla a který je již několik týdnů nezvěstný, a nakonec i její nejlepší kamarádka Linda. 

Baťůžkáři

PŘEHLED DÍLŮ PŘEHLED D ÍLŮ



SPECIALISTÉ  |  28 SPECIALISTÉ  |  29

Specialisté jsou přivoláni k dopravní nehodě, kte-

rá má značně podezřelé okolnosti. Brzy zjišťují, že 

čtyřicetiletý Karel Síba, amatérský archeolog, ne-

zemřel při dopravní nehodě. Byl těsně po ní v autě 

uškrcen. Navíc v jeho autě najdou starožitný zlatý 

náramek, jehož původ si neumějí vysvětlit. Musejí 

proto k případu přizvat znalce v oboru archeolo-

gie, profesora Ondřeje Beneše, který jim objasní, 

že nejde o náhodný nález amatérských archeolo-

gů, ale o dobře ukrytou kořist z loupeže v muzeu 

v německém Magdeburku.    

Zlato vandalů

Specialisté jsou dlouhodobě velmi úspěšným se-

riálem. Čím jsou podle vás tak výjimeční, že si je 

diváci oblíbili?

Specialisté jako pondělní kriminální seriál stojí na 

zajímavých současných případech, jsou pevně 

ukotveni v aktuálním společenském dění a ukazují 

všechny stránky lidské povahy. Naši diváci se navíc 

mohou při řešení případů ztotožnit s hlavními hrdiny 

a sledovat, jak překonávají zajímavé životní výzvy. 

Specialisté jsou díky tomu lidští, a proto je jejich sle-

dování tak atraktivní! 

Heike 
Richter-Karst
K R E AT I V N Í  P RO D U C E N T K A

PŘEHLED DÍLŮ OTÁZK A PRO KREATIVN Í PRODUCENTKU  |  HE IKE R ICHTER-KARST
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