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PLZEŇSKO - Se skupinou nadšenců jsem se setkala v sobotu po čtvrté hodině 

odpoledne u restaurace Lipovka v lese u Nové Hospody na Plzni-severu. Šli jsme pátrat po 
stopách vraha ze Zruče-Sence Huberta Pilčíka, který v padesátých letech zavraždil několik 
lidí. Nenápadného důchodce, který měl převádět lidi za hranice, tehdy usvědčilo množství 
důkazů, které při domovní prohlídce našla policie v jeho domě ve Zruči-Senci. I když se 
bylinkář přiznal ke třem vraždám, lze dle nalezených důkazů (desítky párů bot, kufry, kabáty) 
soudit, že má na svědomí více obětí, které měly zájem emigrovat. 

Mezi zavražděnými byli Plzeňáci Emanuel Balley, jeho dcera Renata a její 
dvanáctiletá neteř. Všem Pilčík slíbil, že je převede za hranice. Balleye vylákal v noci k 
hájovně Lipovka, řekl mu, že se tam setká agentem, který se o převod postará. Vysvětlil mu, 
že cesta bude náročná, tak ať si zdřímne. Když Balley usnul, důchodce jej několikrát udeřil do 
hlavy a místo poté zapálil. U shořelého stavení bylo poté nalezeno torzo těla. 

A právě na ono místo jsme se vydali. Od restaurace jsme zamířili do lesa. Organizátor 
akce, publicista Jaroslav Spěváček, držel v ruce podrobný návod, jak se dostat na místo 
shořelé hájovny. Po nějakých šesti stech metrech zatáčení vpravo a vlevo jsme na ně došli. Po 
téměř šedesáti letech by procházející nepoznal, že tam stál dům, protože sutiny pokryla 
zhruba půlmetrová vrstva země, na které vyrostly listnaté stromy. A co jsme vlastně 
hledali? Myslím, že na tuto otázku by bylo vhodné odpovědět ´cokoli´, protože žádný určitý 
cíl neexistoval. Na místě bývalé hájovny jsme nakonec nalezli několik nábojnic, staré mince, 
část plotu a náústek trubky. „Tady je to práce tak na týden,“ poznamenal muž s detektorem 
kovu. Zda měly nalezené věci něco společného s Balleyem či Pilčíkem, nevíme, i tak jsme 
byli fascinováni. 
Po stopách majora Zemana 

Skupina lidí, která návrat do minulosti organizovala, podrobně zkoumá zločiny, které 
se staly předlohou pro kriminální filmy a seriály. Všichni se pravidelně schází na diskusním 
fóru majorzeman.eu. Případ Huberta Pilčíka posloužil jako námět pro šestý díl seriálu Třicet 
případů majora Zemana, který je inspiroval. Nesl název Bestie. Průzkum terénu u Lipovky 
nebyl však jedinou zastávkou nadšenců. Vydali se i do vrahova bydliště ve Zruči-Senci, kde 
také sbírali poznatky. „Pohovořili jsme si s dnešními majiteli domu,“ sdělil Spěváček. 

To, že skupina fanoušků bere svůj koníček opravdu vážně, dokazuje například i to, že 
jeden z nadšenců, Bohumil Švarc ml., se vydal do brněnského policejního archivu, aby 
Pilčíkův případ prozkoumal sám. „Oficiálně se uvádí, že se Pilčík uškrtil dv ěma svázanými 
kapesníky. Dle odborníků to ale není správná verze, protože na krku byla rýha pouze zepředu 
(byla by jinak dokola), což ukazuje na cizí zavinění,“ sdělil Švarc. 

Dle průzkumníků je možné se domnívat, že Pilčík byl usmrcen jako nepohodlný pro 
státní bezpečnost. „Měl přístup do zakázaného hraničního pásma, což v té době nebylo 
obvyklé. Byl to bylinkář,“ říká Švarc s tím, že Pilčíka lze spojovat s akcí ´Kámen´ bývalé 
StB. Jádrem akce bylo vyprovokovat zájemce o emigraci, kteří byli poté dovedeni za falešnou 
hranici, kde byli dopadeni a usvědčeni z toho, že chtěli utéct. Pilčík byl zřejmě jedním z 
´provokatérů´, a když akce skončila, pravděpodobně v ´živnosti´ dál pokračoval. Pod 
záminkou cesty do svobodného světa lidi vylákal a poté je zabil a okradl. Je jasné, že tehdejší 
státní bezpečnost nechtěla, aby se takováto informace dostala na veřejnost. 


