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portrét
Podvádí vás manžel nebo 
vám vaše žena brání ve 
styku s dítětem? Okradli 
vás a policie má na starosti 
důležitější věci? Pak právě 
pro vás je tu soukromé 
očko Jan Boček a jeho 
detektivní kancelář HRP.
 text: kateřina šmídová, 
 Foto: richard dvořák

Když se Honza (43) po voj-
ně rozhodoval pro své bu-
doucí povolání, zvítězila 
touha po dobrodružství 

a snaha pomáhat druhým. Na po-
čátku 90. let se nějaký čas živil jako 
osobní strážce a dokonce se dostal 
do služeb Izraelské státní bezpeč-
nostní služby. „Hlídal jsem di-
plomaty, kteří pobývali na našem 
území, a během toho jsem se na-
učil, že dobrá ochrana je založena 
na co největším množství infor-
mací,“ říká Honza, který v rámci 
bezpečnostních služeb vytvořil pá-
trací a detektivní sekci, která měla 
za úkol potřebné informace pro 
ochranu osob dodávat. „Od toho 
už byl jen krůček nabídnout stej-
nou službu široké veřejnosti.“

Psal se rok 1995, když Honza za-
kládal vlastní detektivní kancelář 
HRProtection. Zpočátku, kdy lidé 

se z nich bezohlední, sobečtí 
rodiče, které přes svou křivdu 
neviděli, že tím nejvíce ubližují 
právě svým dětem,“ povzdechne 
si Honza.

nutil manželku 
k prostituci

Vzpomíná na případ, kdy man-
žel nutil svou manželku k výpovědi 
o její prostituci jen proto, aby měl 
důkaz pro získání dětí. „Vše si na-
hrával a měl v úmyslu to použít 
při rozvodu. Zoufalé a ubrečené 
doznání v nahrávce mě dost šo-
kovalo,“ přiznává detektiv. Tragic-
ké jsou i únosy dětí do zahraničí 
jedním z rodičů. „Vytrhnou dítě 
z domácího prostředí a vrhnou 
ho do naprosto neznámého světa, 
kde nikomu nerozumí a nikoho 
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Honza byl svědkem celé 
řady lidských tragédií 

a poznal, že každý člověk 
v sobě má temnou 

stránku.

lidé 
jsou schopní

všeho
KoliK služba 

stojí
Práce detektivů se počítá 
od hodiny s tím, že kaž-
dá stojí 420 Kč bez DPH. 

Prokázání nevěry tak 
může vyjít až na deset tisíc 
korun. „Jsou v tom hodiny 
a hodiny sledování a prá-
ce se prodražuje, pokud 
si sledovaná osoba dává 

pozor. Zamilovaný nevěrník 
většinou bývá snadným 

cílem, ale chladnokrevná 
nevěra je pro odhalení těžší 

a dražší. Hodně záleží na 
spolupráci s klientem, který 
zná záletníka a dokáže vy-
mezit vhodný čas, kdy nás 

nasadit,“ vysvětluje zkušený 
detektiv Jan Boček.

souKromý 
deteKtiv 
jan bočeK:

Potřebujete 
Pomoci?

Pokud byste rádi využili 
služeb detektivní agentury 
HrProtection, obraťte se na 

adresu štěpánská 61, 
praha 1, napište na e-mail: 
hrp.p@seznam.cz, nebo 

volejte na bezplatnou linku 
800 331 104.

Kromě toho, že se jan bo-
ček za svou dlouholetou 
praxi naučil dobře odha-

dovat vývoj případů svých klien-
tů, vypěstoval si také schopnost 
číst z lidských tváří. „Z obličeje 
každého člověka poznáte, 
jaký je, jaké má charakterové 
vlastnosti, jak se bude cho-
vat i čím může překvapit ve 
vyhrocených situacích. pro 
práci detektiva je  typologie 
osobnosti naprosto průlomo-
vá věda a velký pomocník,“ 
říká Honza. naše tvář je podle 
něj upřímný a nepřibarvený 
popis osobnosti. nedá se upra-
vit, nedá se v něm lhát a to co 
v něm máme napsáno, částečně 
předurčuje náš osud. „s tím-
to zápisem už přicházíme na 
svět a u někoho se jedná o sil-
ný a čitelný zápis, který jasně 
upozorňuje na nějakou výraz-
nou vlastnost. Zvlášť jasně na 
sebe upozorňují ty negativní, 
jako by příroda chtěla, aby si 
jich mohli druzí všimnout a 
být na pozoru,“ uvádí detektiv. 
Zajímavá jsou podle něj dvoj-
čata. „na první pohled jsou si 
velice podobní, ale ve skuteč-

nosti jsou každý jiný. Jeden 
vyniká v matematice, druhý 
je talentovaný hudebník. Jed-
no je průbojné, druhé se drží 
zpátky. a právě tyto rozdíly 
i další informace jsou čitelné 
v jejich tvářích, které jsou stej-
ně jako u ostatních lidí „veřej-
né“ a každý má možnost se 
v nich zorientovat,“ podotýká 
jan boček. „proč je nám někdo 
sympatický a druhý nás odpu-
zuje? vnímáme druhé svými 
instinkty a typologie osob-
nosti dokáže tyto instinkty 
pojmenovat a vysvětlit.“

jaKá je 
úsPěšnost
deteKtivů

Pokud je podezření opod-
statněné, pak je úspěšnost 

vyřešení případu takřka 
stoprocentní. 

znali soukromá „očka“ pouze ze zá-
padních „kapitalistických“ filmů, se 
setkával s nedůvěrou a nezájmem, 
ale s přelomem století se stala služ-
ba zcela běžnou. „V mnohém jsme 
nenahraditelní a doplňujeme prá-
ci policie, protože se soustředíme 
na cíl stanovený klientem a jsme 
tedy rychlejší a efektivnější,“ po-
dotýká Boček. 

Advokátní kanceláře mají zájem 
především o patentovou ochranu 
nebo hledání důkazního materi-
álu pro soudní jednání, výrobny 
a sklady řeší hlavně krádeže zbo-
ží, majitelé domů neoprávněné 
užívání bytů nebo porušování ná-
jemních smluv, pojišťovny shánějí 
důkazy o pojistných podvodech 
a soukromé osoby si agenturu nej-
častěji najímají, pokud chtějí od-
halit nevěru svého partnera nebo 
najít zatoulané dospívající dítě. 

„Nabízíme lidem pomoc ve slo-
žité životní situaci. Zvlášť nevěra 
bývá v životě lidí jedno z nejtěž-
ších období. Ke zradě a pocitům 
zoufalství se hlavně u podvede-
ných žen přidávají obavy, jak do-
kážou finančně zabezpečit sebe 
a své děti, protože rozchod bortí 
zázemí a jistoty,“ odhaluje Honza 
zákulisí svého povolání.

dítě Jako rukoJmí
Za sedmnáct let praxe v oboru 

už nasbíral tolik zkušeností, že si 
prý troufá „fušovat“ do řemesla 
psychologům. „Umím odhadnout 
další vývoj situace i chování part-
nerů, lidé jsou si v tomhle velice 
podobní a každá nevěra má po-
měrně jednoduchý a průhledný 
scénář s jasnými průvodními zna-

Dejte si číst 
z tváře

chcete nechat sobě nebo svým blízkým číst Z tváře? Zjistit, 
zda jste dobře odhadli svého partnera, co můžete čekat od své 
tchyně, nebo jaká osobnost se rozvíjí ve vašich dětech a vnou-
čatech? máte Jedinečnou příležitost! po celý rok budeme 

ve spolupráci s Janem Bočkem na stránkách mojí rodiny uvá-
dět unikátní seriál s názvem „mám tě přečteného!“. Fotografie 
detailů tváří, které chcete nechat „přečíst“, zasílejte na adresu 
redakce nebo na e-mail: mojerodina@denik.cz, heslo: tYpo-
loGie. uveďte, komu tvář patří a jaký vztah k dotyčné osobě 

máte. každý týden vybereme a otypujeme jednu z nich. 

ky. Pokud se netýká vás, je poměr-
ně lehce rozpoznatelná, ale jste-li 
její součástí, často ji nevidíte, jen 
cítíte jakousi změnu a užíráte se 
nejistotou, která vám nedá spát. 
Proto nás lidé vyhledávají. Chtějí 
mít jistotu, chtějí znát pravdu,“ 
vysvětluje zkušený detektiv.

Vedle nevěry se jeho agentura 
čas od času zabývá také únosy dětí 
jedním z rodičů nebo úmyslným 
bráněním ve styku s ním, děti 
na drogách či útěky nezletilých 
z domova. „Případy, ve kterých 
si rodiče ve snaze dosáhnout 
vítězství u rozvodu berou za 
rukojmí své děti a mstí se přes 
ně, velmi špatně snáším a asi se 
s nimi nikdy nevyrovnám. Byl 
jsem svědkem opravdových ho-
rorů, kdy jinak inteligentní do-
spělí ztráceli soudnost a stávali 

nezná, a systém tomu nezabrání. 
Lidé se rádi schovávají za zákony 
a vůbec si neuvědomují, že je to 
především o lidské duši a emo-
cích. A pak přijde soudní vyko-
navatel s exekucí na děti a vy jste 
svědky dětského pláče a zoufa-
lých pohledů směrem k těm, kte-
ří jsou skutečnými strůjci jejich 
strachu – k rodičům – s prosbou 
o pomoc,“ posmutní Honza.

snažím se, aBY se lidé 
dohodli

Takové případy se snaží ze své 
mysli co nejdříve vytěsnit. Jinak 
by se prý zbláznil. „Nejšťastněj-
ší jsem, když se mi podaří lidi 
přesvědčit, aby zakopali váleč-
nou sekeru, a projeví ochotu se 
dohodnout. Pak mi moje práce 
dává smysl.“ n

únosy dětí jedním 
z rodičů patří k těm 

nejtěžším případům.

Práce v Přestrojení
Soukromá očka obvykle pracují v civilu, ale mnohdy musejí 

vyšetřovat v přestrojení nebo utajení. Ke zjištění informací se 
používají různé metody, ale hlavní slovo má moderní technika. 

Vedle špičkových záznamových zařízení je při sledování užitečný 
také GPS systém a samozřejmostí v týmu je počítačový expert, 
protože internet a e-mail jsou dnes hlavním zdrojem informací.

co asi skrývá 
tahle pěkná tvář?


