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Plzeňský (Kraj Plze ňský) 

Šli po stopách masového vraha 

Plzeň - Kriminální filmy a seriály ze socialistických let jsou pro někoho zdrojem posměchu či pohrdání, 
jiní se vydávají po stopách skutečných případů, podle nichž byly natočeny. Skupina právě takových 
nadšenců z celé republiky se v sobotu pohybovala i severně od Plzně. Právě tady, u Zruče-Sence a u 
Nekmíře, má reálné kořeny šestý z Třiceti případů majora Zemana, Bestie. 

„Jde o příběh falešného převaděče, který nabízel lidem na počátku 50. let, že je převede přes hranice, 
ale namísto toho je zabíjel a okrádal. Diváci si jistě vybaví, že jde o díl, kde oním „převaděčem“ byla 
Stella Zázvorková, která vodila lidi do bažin. Ve skutečnosti byl tímto falešným převaděčem Hubert 
Pilčík ze Zruče u Plzně,“ vysvětluje filmař Jaroslav Spěváček, který se hledačům pravdy stal 
zasvěceným průvodcem. 

Všichni nasedli v sobotu ráno do historického autobusu Škoda RTO a vydali se na cestu. Nejprve k 
domu, kde Pilčík, nenápadný škodovácký důchodce, před více než půl stoletím žil. „Poté jsme dojeli 
ke Kolomazné peci, kde zabil jednu ze svých mnoha obětí. Pak jsme dorazili k Nekmíři, k lesní 
restauraci Lipovka. Odtud jsme se vydali do lesa hledat zbytky hájovny,“ popisuje Jaroslav Spěváček. 

Spolu s kriminalisticko-filmovými nadšenci dorazili na místo někdejších zločinů i dva majitelé detektorů 
kovů a terén začal vydávat svědectví. 

„Naše mise byla úspěšná. Našli jsme nejen onu filmovou hájenku, ale také dobové mince, nábojnice, 
zbytek řetězu, snad od psí boudy, náústek od trubky a pár ok z plotu,“ vypočítává Jaroslav Spěváček. 

Hubert Pilčík byl bylinkář, a to kupodivu stačilo, aby získal jinak prakticky nezískatelné oprávnění ke 
vstupu do hraničního pásma. Zřejmě však také spolupracoval s StB a byl zapojen do akce Kámen 
zaměřené na lidi, kteří chtěli opustit republiku. Časem se ale rozhodl osamostatnit se, emigranty 
zabíjet a okrádat. Našlo se u něj velké množství kabátů, bot, ale hlavně šperků. Odsouzen byl k trestu 
smrti. 
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