
Filmoví fandové se vydali po stopách vraha 
 

 
Zruč-Senec/Nekmíř - Necelá dvacítka fanoušků zkoumajících 
zločiny, které se staly předlohou českých kriminálních filmů, se 
dnes na Plzeňsku vydala po stopách nejzáhadnějšího 
západočeského vraha Huberta Pilčíka. Ten podle policie na 
začátku 50. let minulého století zavraždil víc než pět lidí, jejich 
přesný počet nebyl nikdy zjištěn. Pilčíkův příběh se stal zdrojem 
dohadů a nedoložených tvrzení, sloužil i jako podklad pro díl 

Bestie ze seriálu 30 případů majora Zemana. 
"Pilčík žil ve Zruči-Senci nedaleko Plzně, byl to nenápadný šedesátiletý bylinkář," popsal 
organizátor dnešního výletu Jaroslav Spěváček. Spolu s lidmi, kteří se věnují filmovým 
příběhům majora Zemana a snaží se je porovnávat se skutečnými zločiny, navštívili Pilčíkův 
dům a několik míst, kde se našly jeho oběti.  
Příběh začal v březnu 1951, kdy vyhořela nedaleko Nekmíře hájenka. U ní bylo ohořelé tělo, 
v červenci se našlo další tělo v pískovně u Zruče. Kriminalisté zjistili, že to byl strýc a jeho 
neteř a stopy je postupně dovedly až k Pilčíkovi, který měl být údajně ženinou spojkou při 
nelegálním přechodu hranic. V jeho domě pak našli desítky párů bot, kufrů, kabátů a množství 
šperků. Obětí se ale našlo jen pět, byť jich zřejmě bylo víc. "Je možné, že lesy kolem Plzně 
ukrývají dosud víc jeho obětí," poznamenal jeden z hledačů. Pilčík se údajně v cele brzo po 
zadržení oběsil. Až nedávno soudní patolog podle fotodokumentace zjistil, že strangulační 
rýha zřejmě neodpovídá sebevraždě, jak bylo popsáno.  
"Existuje několik teorií o Pilčíkově roli," poznamenal další z účastníků výpravy, který stejně 
jako kolegové vystupuje jen pod přezdívkou používanou v internetové diskusi. Podle 
některých teorií byl prý provokatér nastrčený Státní bezpečností, aby naoko nabízel lidem 
převádění přes hranice. Policie pak mohla tyto emigranty zadržet. Existují i dohady, že 
původně nastrčený provokatér Pilčík se "osamostatnil", aby měl nějaký prospěch. Vraždil lidi 
a nechával si jejich majetek.  
Filmoví a detektivní fandové, kteří měli k dispozici i originální filmový scénář k dílu Bestie, 
dnes našli v lesích u Nekmíře místo, kde dřív stála vyhořelá hájenka s jednou z Pilčíkových 
obětí. "Nikdo moc nevěděl, kde ta hájenka byla, jedna kampaň na internetu navíc její umístění 
přesunula až k Mariánským Lázním," poznamenal Spěváček. Na místě se podařilo objevit už 
neznatelné pozůstatky hájenky, ale díky detektorům kovů také staré mince, nábojnice, kus 
řetězu, část plotu a náustek k trumpetě. 
Skupina filmových fandů z celé republiky se zaměřuje zejména na příběhy televizního majora 
Zemana. Zabývali se už například případem nazvaným v seriálu Kvadratura ženy a chystají se 
se skutečností porovnat i další případy. Chtějí také zmapovat příběh sériového vraha Václava 
Mrázka. 
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