
Celebrita našeho antikvariátu 

 

 

Náš antikvariát Kotva měl krom jiného i svou celebritu, člověka o kterém se skutečně psalo v 

novinách … třeba, že mnohdy jen v těch regionálních, ale zato hned v několika najednou a často. 

Na jútubu o něm natočili dokument, takže pan Pasáček skutečně celebrita byl, rozhodně to byl 

nejznámější člověk, co k nám do Kotvy, kdy chodil a nosil mi jahody. 

Než mi můj šéf řekl o tom, že Pasáček je vlastně docela známý, dokud mi nedal přečíst ty články o 

něm, byl to pro mě milý starý pán, který si vždycky u nás sedl na pohovku, v zadní místnosti zavalené 

knihami všech žánrů a stupňů opotřebovanosti, kterou jsme používali, jako sklad i kancelář v jednom. 

Nechal si uvařit kafe, pak vybalil z tašky jahody v plastové mističce a položil je doprostřed stolu. 

Seděli jsme tam naproti sobě, pojídali je, zapíjeli  černou kávou, povídali si o houbách, protože jsme 

oba byli vášniví houbaři. Někdy u nás takhle strávil celý den. Já občas chodila obsluhovat zákazníky, 

ale těch moc nebylo. Drželi jsme se jen tak tak nad vodou. Pak mi jednou šéf řekl, víš, kdo to je.? 

Položil mi na stůl jeden z novinový článků. Které si vystřihoval a měl jich celý malý štůsek. Přečetla 

jsem první dva odstavce článku s názvem: 

Vrah měl v zádech tajný stín 

 

„Stále jsem čekal, kdy vyjde najevo, že jsem vrah. Ten strach mě neopustil až do chvíle, kdy mě v 

říjnu 1968 kriminalisté zadrželi,“ glosoval svoje pocity a doznání k vraždě náhodného 

homosexuálního partnera na jednu noc Jiří Duchoň. 

 

„Po činu jsem brečel, nevěděl jsem, co mám dělat. Šel jsem se opít do hospody a pak jsem bloumal 

po nábřeží. Pohled na Vltavu mi vnukl myšlenku, jak se těla zbavím.“ 

Doznáním pachatele, přezdívaného mezi trampy Pasáček, samozřejmě případ pro kriminalisty 

neskončil, mimo jiné proběhla prověrka výpovědi, jak se vrah zbavil těla. Bylo to vlastně prosté: 

pracovními nástroji se staly nůž a pilka na železo, části těla vrah odnesl za tmy ze svého 

holešovického bytu načtyřikrát v pytli a ve sportovním tlumoku. Cílem se stal branický most, odkud 

vysypal náklad do Vltavy. Duchoň nevěděl, že si ho cestou všiml v tramvaji známý, kterému bylo 

divné, kam má Pasáček s velkým zavazadlem namířeno. Známý dokonce Duchoně tajně sledoval, ten 

mu ale ve tmě a v okolí špatně osvětleného mostu zakrátko zmizel… „Pachatelovu výpověď potvrdilo 

i ohledání místa činu. Našli jsme postel se zakrvácenou matrací, krevní stříkance na zdi i pilku na 

železo s mikroskopickými částečkami kostní tkáně,“ vzpomínal na případ slavný kriminalista Jaroslav 

Zahrádka. „Objevili jsme rovněž mládence, kterému Pasáček prodal Batěkovu bundu. Teprve při 

jejím spatření uvěřil otec zavražděného, že svého syna už nikdy neuvidí.“ 

Zahrádka, aby neglosoval na závěr: „Smutně to začalo i skončilo. Manželé Batěkovi velice želeli 

synovy smrti, mně bylo svým způsobem líto i Pasáčka.“ Proto dodejme, že psychiatrický a 

psychologický posudek byl vůči obviněnému Duchoňovi smířlivější daleko míň. Pachatel dostal u 

soudu dvanáct let kriminálu. 

 



Pak předemnou přistál další výstřižek: 

 

 

Rentgenový snímek rok starého zranění dal jasnou odpověď: rozřezaný muž z Vltavy se jmenoval 

Karel Batěk. Bylo mu osmnáct a zmizel počátkem března 1968. 

Důvod? Osmnáctiletý mladík se utvrdil ve své homosexuální orientaci. Jak se kriminalisté krok za 

krokem utvrzovali, vzal mladý Batěk svou svobodu opravdu za špatný konec. Pár korun, které měl u 

sebe, brzy utratil. Žil po pražských nádražích, nechal se vydržovat náhodnými známostmi. 

Například 8. března se pohyboval v centru města ve společnosti staršího Severočecha, který zajížděl 

do matičky Prahy, aby tu ukájel svoje sadomasochistické sklony. 

Podezřelý chlapík se octl pod policejním drobnohledem - jenomže ještě 9. března Batěk prokazatelně 

žil! Zúčastnil se jedné tancovačky na Teplicku a následujícího dne se vrátil do Prahy. Poslední 

mladíkův výskyt byl z 11. března ve večerních hodinách. 

 

Všímavějším lidem ovšem neušlo, že kdykoli v Pasáčkově blízkosti projede auto s nápisem Veřejná 

bezpečnost, mladík se velmi rychle vytratí. Časem by se z toho stal místní folklor, jenomže… 

“Psal se 11. říjen 1968 a na nás se konečně usmálo štěstí,“ vyprávěl spokojeně vyšetřovatel Zahrádka. 

„Naši lidé v desátém pražském obvodu chytli bytového zloděje. Buď si ten chlap chtěl u nás udělat 

oko nebo se pokusil zamachrovat… Prostě najednou řekl, že ví, kdo zabil a rozřezal toho chlápka z 

Vltavy!“ 

 

Zeptala jsem se, jestli pan Pasáček může být nebezpečný. Šéf jen zavrtěl hlavou…jen se sním o 

tomhle, co jsem ti tu ukázal nikdy nebav, a taky ho neoslovuj pane Pasáčku, říkej mu normálně Jirko, 

jako doteď…a bude to v pohodě.  Mrknul na mě jedním okem. 

Jirka nyní alias Pasáček někdy vyprávěl, že ho pronásledují hlasy, někdy, když je prý v lese na 

houbách, cítí, že ho někdo sleduje.  Svěřoval se mi s tím, že má sám v lese strach, dokonce i na houby 

kvůli tomu přestal chodit. 

A pak náhle zmizel, jako by se do země propadl.  Šéf jednou přinesl do obchodu límec jeho košile, ten 

vlak mu prý ukrojil hlavu, přesně nad nim, takže na té látce nebylo ani škrábnutí. Napadlo, mě, že 

skočil pod vlak ze strachu…ze strachu před těmi, kdo ho pronásledovali, když byl sám v lese na 

houbách. Sám vyvolával strach a divné pocity u těch, kdo věděli o jeho minulosti a přitom…málo, kdo 

věděl o jeho osobních strašidlech, démonech, co ho na stará kolena pronásledují v lese na houbách. 

 Nevěřím, že to je jen náhoda, že jsem ho potkala jen tak. Jirkou, alias Pasáčkem se můj život 

propojuje minimálně na dvou místech, pracoval v Cetorazi, nějakých deset kilometrů, od města kde 

bydlím….deset let před tím, než jsem se narodila. 

….policie tápala a skutečný Batěkův vrah se mezitím uklidil z dosahu pražských detektivů, odjel na 

Pelhřimovsko a pracoval jako brigádník v JZD Cetoraz. Byl tichý, nenápadný, ve společnosti dívek 

přímo plachý. Trochu nekňuba, taky trochu vejtaha, ale především člověk spjatý s přírodou - tahle 

vlastnost mu už dřív vynesla v trempířských kruzích přezdívku Pasáček. 



V družstvu s ním byli spokojeni, uměl vzít za práci, snad jen když se napil… Ne, nedělal bugr, spíš vedl 

divné řeči, že „má prsty v tom rozřezaném chlapovi z Prahy“. Když vystřízlivěl, rychle svoje vyprávěnky 

odvolal. Vymlouval se, že opilý ze sebe rád dělá důležitého. Inu, znáte Pražáky… 

….  pak, že jsme se potkali v Praze. A teď v Anglii, deset let poté, co jsem pracovala v antikvariátu 

Kotva jsem si pouštěla na jútubu dokumenty s názvem „Historie českého zločinu” a tam mi náhle 

naskočil dokument o Pasáčkovi a jeho oběti ve Vltavě. V takovýhle případech věřím na osud. 


