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Hranice a převaděči

„Die Grenze nährt, hranice živí,“ říkávali pašeráci na  česko-ně-
mecké hranici za první republiky.

Pro tisíce lidí tomu tak skutečně bylo: ilegální přeprava nedo-
statkového či odlišně ceněného zboží z jedné země do druhé byla 
důležitým zdrojem obživy. Pašeráctví a  vše s  ním spojené bylo 
podmíněno existencí oné neviditelné čáry, jíž bylo možné si před-
stavit mezi bílými hraničními kameny a která, jakkoli byla v reálu 
neviditelná, měla obrovskou moc. A také přitažlivost.

Po druhé světové válce na pár let ožilo pašeráctví doplněné o dva 
další fenomény: tím prvním, sevřeným lety 1946–1947, bylo pře-
misťování majetku sudetských Němců, kteří museli opustit Česko-
slovensko, hlavně do Bavorska, ale také do Rakouska.

Druhý fenomén byl novotou, nad níž se vznášel jak kriminál, 
tak smrt. Převádění lidí přes hranice. Až na  výjimky za  úplatu. 
A cesta hraničními hvozdy na západ stála hodně. Zrodila se tak 
nová a nebezpečná „živnost“.

Zatímco v letech 1945–1947 se její „zákazníci“ rekrutovali z tak-
zvaných banderovců (Ukrajinců), Němců utíkajících před trestem, 
ale také Čechů a  Slováků, kteří kolaborovali s  nacisty, po  únoru 
1948 šlo skoro výhradně o lidi nesouhlasící s novým politickým re-
žimem. Jednalo se o tisíce osob, z nichž některé se vracely stejnou 
cestou s jiným posláním.

Česko-bavorská a česko-rakouská hranice se stala nadlouho te-
pajícím neuralgickým předělem protivníků ve studené válce. V ne-
bezpečné džungli, která se stala z pohraničí, se nemohly neobjevit 
šelmy. Bezcitné, bezohledné, zištné až do morku kostí. Dokázaly 
spojit převaděčství s nejhoršími kriminálními skutky. S vraždami 
a okrádáním lidí, kteří se jim v dobré víře doslova vydali všanc. Ale 
existovali také převaděči, kteří svou „živnost“ jen fingovali – pro-
to, aby zájemce o převedení přes hranici přivedli do rukou policie.
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� Hranice�a�převaděči

Tato kniha pojednává o třech případech z poválečných západ-
ních Čech. O případech, ve kterých hlavní roli hrála státní hranice 
a převaděči, které můžeme počítat právě k oněm zmíněným šel-
mám.
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Případ šelmy s dunivým hlasem

Ten kriminální případ nebyl nikdy úplně objasněn, zůstal torzem, 
jak napsal kdysi jistý autor, který se tímto případem zabýval zatím 
nejdůkladněji, byť to bylo už před více než čtyřiceti lety.

Přesto (nebo právě proto, jak zní známé klišé) je tato ojedinělá 
kriminální kauza natrvalo zanesena v dějinách české kriminalisti-
ky. Ne snad kvůli rafinovanosti skutku či netradičním metodám vy-
šetřování, to vůbec ne. Je to jen a jen kvůli osobě pachatele. Vraha. 
Vraha možná s  největším počtem obětí v  zemích českých vůbec, 
pokud jde o kriminální skutky. Ke specifičnosti případu totiž patří, 
že počet zavražděných se nikdy nepodařilo zjistit. Ani se to už ne-
podaří. Vrah se svou vlastní rukou vysmekl pozemské spravedlnos-
ti a svá tajemství si vzal s sebou do hrobu. Nebo spíše do skleněné 
konzervační nádoby, ve které se dodnes uchovává jeho hlava…

Hlava lidské šelmy s hlasem tak hlubokým a dunivým, že byl 
svého času identifikačním znamením.

PODIVNÝ INZERÁT
V  pátek19.  března 2004 se do  inzertní kanceláře redakce Plzeň-
ského deníku dostavil zákazník požadující otištění tohoto inzerá-
tu: „Publicista uvítá jakékoli informace, týkající se Lubomíra a Evy 
Krauzových z  Plzně. Oba manželé se měli počátkem 50.  let stát 
oběťmi pověstného vraha – »převaděče« přes hranice Huberta Pil-
číka ze Sence. Rovněž jsou vítány informace o jiné Pilčíkově obě-
ti – Janu Hůrkovi, popřípadě o dalších předpokládaných obětech, 
které dodnes nebyly identifikovány.“

V  kanceláři nastal podivný ruch. Šepot přítomných úřednic, 
kradmé pohledy na zákazníka, lehce nervózní pobíhání… Potom 
došlo k tomuto rozhovoru:

„Máte doklady o tom, že ten pan Pilčík byl opravdu vrah? Roz-
sudek nebo tak něco…“
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� případ�šelmy�s�dunivým�Hlasem

„Nemám.“
„Když napíšete »vrah«, tak musíte mít rozsudek nebo… Já ne-

vím.“
„Ale on to byl opravdu vrah, jenže pak se sám zabil. Obojí je 

mimo jakoukoli pochybnost. O  tom případu se už hodně psalo, 
jsou i filmy, jeho případ byl vyšetřován…“

„Ale vy nic nemáte?“
„Co mám mít? Nerozumím vám. Ano, o  Pilčíkovi mám řadu 

materiálů, ale co máte konkrétně na mysli?“
„No… V tom případě se musím zeptat vedoucí…“
Po  chvíli se úřednice vrací a  není sama. Paní vedoucí je však 

zřejmě sečtělá. Podívá se na text a říká: „Aha, to je ten Pilčík. Pak 
není důvod to neotisknout.“

Inzerát vyšel pod číslem 5684 dvakrát, 27.  března a  3.  dubna 
2004. Jeho zveřejnění stálo 1047 korun českých. Na inzerát se ozval 
jediný člověk.

HUBERT (EMIL) PILČÍK
O Hubertu Pilčíkovi se toho moc neví.

Neví se o něm vlastně nic, kromě povrchních a spíše ilustrativ-
ních informací. Jeho šedesátiletý život je v husté mlze, stejně jako 
skutky, kterých se dopustil. Ale třeba v tom životě až do přelomu 
čtyřicátých a padesátých let minulého století nebylo nic, co by stálo 
za pozornost. Třeba žil klidně, nevýbojně, nenápadně, jako větši-
na lidí. S výjimkou posledních dvou tří let, kdy se v něm probudi-
la šelma. Nebo snad ožívala už dříve? Jak se nenápadný důchodce 
stane několikanásobným, tvrdým, obratným a  otrlým vrahem? 
Pravda, vykrádal prý chaty. Ale takových zlodějíčků je…

Hubert Pilčík se narodil v  Novém Hrozenkově, v  nádherném 
kraji Beskyd, dne 14.  října 1891. V armádě, kde by se byl naučil 
zacházet se zbraněmi, zřejmě nikdy nesloužil, dotazem ve Vojen-
ském historickém archivu nebyla k Pilčíkovi zjištěna jediná infor-
mace. Po léta pracoval ve Škodovce jako zámečník.

Jak se Pilčík jevil svému okolí?
Na  tuto otázku odpovídal svého času odborný časopis Krimi-

nalistický sborník (č. 12/1958) velmi stručně: „V obci a v okolí měl 
nejlepší pověst, sbíral léčivé rostliny, rád chodil do  přírody, měl 
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rád ptáky a dokonce nedovolil ani porazit borovici, protože prý by 
ptactvo nemělo kde hnízdit. Rád se však chlubil, předstíral dojem 
člověka světa znalého, zachránil se prý při potápění Titaniku, byl 
velkým kuřákem, rád pil víno a všichni o něm prohlašovali, že si 
dovedl získat důvěru místních i cizích lidí. Pronajímal pokoj let-
ním hostům a rád prý ještě ve věku 60 let konal dlouhé pěší túry.“

Celkem sympatický člověk, z  pohledu svých sousedů a  zná-
mých, tenhle Pilčík! Nikoli však z pohledu přátel. Nikoho takové-
ho totiž Hubert Pilčík neměl.

Expozice, věnovaná Pilčíkovi někdy v  první polovině padesá-
tých let minulého století, jejíž větší část je zachována v depozitáři 
Muzea Policie ČR, měla na jednom ze svých panelů tuto Pilčíkovu 
charakteristiku, formulovanou neznámým autorem: „Své činy (Pil-
čík) neprováděl úmyslně škoditi některým státním zájmům, nýbrž 
motivem jeho činů byla jeho ziskuchtivost, jeho sadistické založení 
a pohlavní zvrácenost. Naproti tomu ve styku se spoluobčany byl 
ke  každému přátelský, přívětivý, rád poradil a  svým jednáním si 
vytvořil pověst rozumného, světa znalého člověka.“

HÁJOVNY V PLAMENECH
Koncem října roku 1950 (přesný den se nám nepodařilo zjistit) 
vzplála z  nezjištěných důvodů opuštěná hájovna zvaná Schober 
nebo také (nově) Stoh, nacházející se na kótě 778 nedaleko Ma-
riánských Lázní. Kdysi tady bydlel hajný metternichovského pan-
ství; hájovna už byla opuštěná a snadno přístupná.

V ohořelých ruinách se našlo mrtvé tělo. Tělo ženy, mladé ženy, 
jejíž totožnost nebyla zjištěna. Nevíme ani, s jakými výsledky byla 
smrt této ženy vyšetřována.

Po třiatřiceti letech, v červnu 1983, se na úřední vývěsce v budo-
vě tehdejšího Místního národního výboru v Mariánských Lázních 
objevilo toto oznámení: „Pod zn. PT 882/50 bylo vedeno trestní ří-
zení u okresní prokuratury ve věci požáru hájovny Stoh, v níž byla 
po  lokalizaci ohně nalezena mrtvola neznámé ženy. Do úschovy 
prokuratury byla předána miniatura filmové kamery ze zlata jako 
přívěsek s řetízkem z bílého kovu… Vzhledem k tomu, že se dosud 
nepodařilo zjistit, komu přívěsek patří, činí se podle § 81 tr. řádu 
vyhlášení, aby se poškozený přihlásil do 6 měsíců…“
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Úřední šiml, který tentokrát zařehtal, byl mimořádně hloupý, 
ale o  to nám nejde. My si totiž troufáme odhadnout, komu pří-
věsek patřil. Tedy, kdo byla ona mrtvá žena, která s největší prav-
děpodobností zahynula stejným způsobem, jako člověk nalezený 
o pár měsíců později rovněž v opuštěné hájovně, tentokrát neda-
leko Plzně. V hájovně, která vzplanula proto, aby oheň zničil sto-
py vedoucí k vrahovi. Domníváme se, že hájovna Schober, neboli 
Stoh, skrývala pozůstatky Evy Krauzové.

KAM ZMIZELI KRAUZOVI?
Eva Krauzová odjela 13.  října 1950 spolu se svým manželem 
ing.  Lubomírem Krauzem, specialistou z  plzeňských Škodových 
závodů, na dovolenou do Mariánských Lázní. Po čtyřech dnech se 
ing. Krauz objevil opět v Plzni, šlo o nějaké pracovní povinnosti, 
a 22. října se odebral zpátky za manželkou.

Krauzovi se k pobytu v Mariánských Lázní nerozhodli jen z dů-
vodů rekreace. Chtěli uprchnout do blízkého Německa přes „ze-
lenou hranici“. Proto měli s sebou vlastně všechny své osobní věci 
– šatstvo, prádlo, šperky…

Z Mariánek se už nikdy nevrátili.
Jejich blízcí a známí si proto mysleli, že Krauzovým se ilegální 

přechod hranice zdařil a nyní si vytvářejí novou existenci někde 
na Západě. Myslet si to mohli do září následujícího roku. Tehdy 
byly při prohlídce Pilčíkovy nemovitosti nalezeny tři kufry plné 
věcí, které prokazatelně patřily manželům Krauzovým. Včetně 
cenností a věcí ryze osobních. Takových, které se nikomu nedávají.

LIPOVKA
Další hájovna, zvaná Lipovka a nacházející se v lese u obce Nekmíř 
na sever od Plzně, shořela večer 6. března 1951.

Požár zřejmě někdo založil.
Ve  zbytcích hájovny byla objevena ohněm značně poškozená 

mrtvola, zřejmě mužského pohlaví. Pozůstatky prozkoumali o dva 
dny později pracovníci Ústavu pro soudní lékařství v Plzni s těmi-
to závěry (budeme citovat nebo parafrázovat ze stati doc. Jarosla-
va Jerie Senecký případ ze stanoviska soudnělékařského zveřejněné 
ve zmíněném čísle Kriminalistického sborníku (12/1958):
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„1.  Jedná se jednoznačně o  muže. 2.  Poněvadž kosti temen-
ní a týlní ve švu lambdovém a šípovém jsou srostlé, na obratlech 
jsou zjištěny kostní výrůstky, v  cévách známky arteriosklerózy, 
v dásních nejsou zuby a lůžka po nich jsou vyhlazena, lze soudit, 
že neznámý muž je ve  věku přes 50 let. 3.  Poněvadž vzdálenost 
od  horního kraje spony stydké do  výše temene je 85 cm, může 
výška neznámého muže činit asi 170–175 cm, čili jde o  člověka 
prostřední postavy. 4. Pro zjištění identity je důležitou známkou 
i nález souměrného ochlupení mezi lopatkami. Chlupy jsou délky 
asi 25 mm. 5. Co bylo příčinou smrti, nelze ovšem přesně zjistit, 
neboť jak končetiny, tak i útroby většinou chybějí.

Důležitá je však okolnost, že v krkavicích a v  tepnách stehen-
ních byla nalezena cihlově červená mazlavá hmota, tj. vařená krev. 
Za normálních okolností steče krev do žil z  tepen záhy po  smr-
ti, nejpozději v několika hodinách. Ježto u neznámého muže byla 
v tepnách nalezena vařená krev, muselo tělo být spalováno v době, 
dokud tepny byly naplněny krví a byl by tedy odůvodněn úsudek, 
že neznámý muž uhořel za živa. Ovšem podotýkáme, že jediná tato 
známka nestačí ke zcela přesnému a určitému úsudku. 6. Je velmi 
nepravděpodobné, že by šlo o tělo člověka jinde, jen na poněkud 
vzdálenějším místě usmrceného, do kolny zaneseného a tam spá-
leného.“

V požářišti, kolem mrtvoly, byly objeveny stopy mazacího oleje. 
Ten, kdo zatím neznámého muže s největší pravděpodobností nej-
prve omámil či omráčil a poté upálil, použil tento olej jako hořla-
vinu. Mrtvý muž zatím zůstal beze jména a vyšetřování směřovalo 
do ztracena…

NÁLEZ V PÍSKOVNĚ
Pak přišel 20. červenec toho samého roku. Děti hrající si v malé 
pískovně v  lese u  obce Senec objevily v  písku lidské pozůstatky. 
Mrtvolu.

Protože se už stmívalo, zůstala přes noc u místa nálezu policejní 
hlídka a mrtvé tělo bylo vyzvednuto až následujícího dne.

U pískovny se tlačili zvědavci. Vrah mladé ženy, jejíž pozůstatky 
byly odkrývány, stál mezi nimi. Naprosto klidný.

Tak, jak ho všichni místní lidé znali.
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Byl totiž jedním z nich. „Ten, kdo ji zabil, daleko nebude,“ řekl 
prý dokonce.

Mrtvá žena spočívala na pravém boku v hloubce asi 25 cm, ob-
lečená byla jen v krátké bílé košili s růžovými kvítky a růžové pod-
prsence značky Mia  2. Kolem krku měla žena dvakrát otočenou 
šňůru o síle 5 mm, jejíž konce byly uvázány na kličku. Z ústní du-
tiny vyčníval kapesník, modrý s bílými proužky. V ušních boltcích 
měla neznámá mrtvá náušnice, šroubky s bílými kaménky.

V plzeňském ústavu soudního lékařství byla hned v den vyzved-
nutí mrtvoly, tedy 21. července, provedena její obdukce. Využijme 
opět již citovaný zdroj: „1. U neznámé ženy třetí desítky životní, 
nalezené dne 20.  července 1951 u  Sence, bylo při pitvě zjištěno 
udušení z  uškrcení. Tomu nasvědčovaly dvě souběžné, částečně 
ještě dobře znatelné rýhy na přední části krku, způsobené nějakým 
úzkým škrtidlem, pravděpodobně šňůrou na  prádlo. 2.  Ačkoliv 
byla mrtvola ve stavu velmi pokročilé hniloby, žádné jiné znám-
ky hrubého zevního násilí shledány nebyly. 3. Nález této mrtvoly 
v lese u Sence, okres Plzeň, zahrabané v písku, oblečené pouze v bí-
lou košili bez monogramu a s podprsenkou bez označení výrobce, 
se škrtidlem na krku a s kapesníkem co by roubíkem v ústech, vy-
lučuje sebevraždu a mohou tudíž podepsaní znalci současně pro-
hlásit, že jde o typickou vraždu.“

Nebude to trvat dlouho a v Ústavu pro soudní lékařství v Plz-
ni budou pitvat i  vraha. Vraha nejen zatím neznámých mrtvých 
od Sence a z Lipovky.

PÁTRÁNÍ
Soudní lékaři odvedli výbornou práci. Kriminalistům předali cho-
máč vlasů zavražděné ženy a  hlavně tři extrahované, před smrtí 
ošetřené zuby, což znamenalo dvě zlaté korunky a tzv. acolitovou 
inlay. Následovala anabáze po  plzeňských zubních ordinacích 
a dentistických dílnách. Až koncem srpna 1951 poznal jeden zub-
ní technik v inlayi svou práci. Mrtvá tak dostala konečně jméno: 
Renata Balleyová.

Renata Balleyová, narozená 1. ledna 1920, byla v Plzni poměr-
ně dosti známou osobností, zejména ve společenských kruzích. Do-
nedávna vlastnila fotografický ateliér v Jungmannově ulici (patřící 
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původně jejímu otci Emanuelu Balleyovi, prvorepublikovému dů-
stojníkovi armády, nyní však znárodněný), byla svobodná a života 
si užívala takříkajíc naplno. Včetně údajně frekventovaných krát-
kodobých styků s osobami druhého pohlaví.

Vždy elegantně oblečená a pohledná Renata velmi těžce nesla, 
že musela opustit výnosnou živnost a odejít jako dělnice do Ško-
dových závodů.

Další rána přišla v lednu 1951. Balleyovi, takto dcera a otec, se 
museli vystěhovat z plzeňského bytu patřícího armádě. Život obou 
se záhy osudově protne s  obcí Senec. Citujme opět ze stati zve-
řejněné v Kriminalistickém sborníku: „Bylo zjištěno, že Renata B. 
s otcem se údajně přestěhovali z Plzně do Zruče (sousedící se Sen-
cem – pozn. aut.), avšak nikdy tam nebydleli, přestože tam měli 
nábytek a svršky až do března roku 1951, kdy byly tyto věci od-
vezeny dvěma neznámými muži neznámo kam. Stopa však vedla 
do Sence u Plzně. Tato okolnost se stala podezřelou a bylo proto 
zahájeno intensivní šetření, směřující ke zjištění pobytu, přesných 
popisů a markantních znaků Renaty a Emanuela Balleyových. Je-
jich příbuzná M. K., která s nimi jeden čas společně bydlela, udala 
přesný popis Emanuela Balleye a jeho dcery Renaty, který se sho-
doval s  některými markantními znaky obou nalezených mrtvol 
muže a ženy u Nekmíře a Sence. Když se popis shodoval i s ostat-
ními popisy, udávanými dalšími příbuznými a známými Balleyo-
vých, bylo možno mít za to, že identita obou nalezených mrtvol je 
prokázána.“

Vše nasvědčovalo tomu, že pátrání po pachateli obou vražd je 
třeba odvíjet od Renaty Balleyové, činorodé mladé ženy, která se 
ve svém prostředí vůbec netajila, že nový politický režim nesnáší 
a hodlá uprchnout do západního Německa. Čím dříve, tím lépe, 
na hranicích ještě nebyly drátěné a jiné překážky, a převádění přes 
hranici bylo velmi výnosným, byť riskantním ilegálním podni-
káním. Emanuel Balley byl tou dobou důchodce, tichý samotář 
 trpící mimo jiného oboustrannou kýlou, což mu činilo problémy 
v chůzi.

Kriminalisté zjistili, že posledním mužem, se kterým Renata Ba-
lleyová udržovala důvěrné styky, byl jistý J. N., rovněž zaměstnanec 
Škodových závodů. Objevil se tak první podezřelý. Ve středu dne 
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5. září 1951 byl J. N. poprvé vyslýchán, ale nic důležitého neuvedl. 
Druhého dne, tedy 6. září, se však sám dostavil na policii s tím, že 
chce kriminalistům sdělit vše, co ví, a co neuvedl předchozího dne.

Ano, s Renatou chodil, to je pravda. Jenže o jejích plánech týka-
jících se odchodu do Německa nic neví. Jak je to možné? Inu – tak, 
Renata byla dominantní, samostatná, neměla ráda, když se jí ně-
kdo pletl do života… Naposled se spolu viděli 11. března. Pak jako 
by se Renata z Plzně vypařila.

STRÝČEK ZE SENCE
Jestli mu to nebylo divné? Samozřejmě, že bylo, proto také navštívil 
v Plzni, na Slovanech, Renatinu tetu M. K., u které Renata bydlela. 
M. K. mu řekla, pod slibem zachování tajemství, že Renata a její 
otec jsou v západním Německu. Přes hranici je převedl spolehlivý 
člověk ze Sence, sama Renata mu prý říkala strýček. Strýček ze Sen-
ce, ano. V Německu se jim daří dobře, Renata má dokonce dostat 
fotoateliér. Ve  Frankfurtu! A  za  hranicemi je prý také Balleyova 
vnučka a tedy Renatina neteř – teprve dvanáctiletá D. Š.

Nastalo pozdvižení. Co je s tím dítětem? Žije vůbec ještě?
Kriminalisté se okamžitě vypravili na  Slovany za  M.  K. Co ví 

o Balleyových, ale hlavně o strýčkovi ze Sence?
M. K. zprvu nevěřila, že by se Balleyovým a jejich vnučce, re-

spektive neteři, mohlo stát něco zlého. Vždyť v pondělí 3. září jí 
strýček přinesl dopis od  děvčete  D. psaný její rukou a  datovaný 
v Grosskonreuthu, to je obec v Bavorsku nedaleko hranice, kde D. 
prý přechodně pobývala. D. se tam ale stýskalo, tak ji hodný strýček 
přivedl zpět, je teď u něj v Senci a chce paní K. ještě jednou vidět, 
než se zase vydá za tetou a dědečkem do Německa.

Strýček, muž střední postavy, bělovlasý, s nápadně hlubokým, až 
dunivým hlasem, chtěl, aby v pondělí večer za ním paní K. přišla, 
ví přece, kde bydlí… Nešla, bála se. Tak si zachránila život.

Kriminalisté mohli konečně jet do  Sence vyzvednout strýčka. 
Do  domu čísla popisného 149. Strýček a  vrah tak dostal jméno 
a příjmení: Hubert Emil Pilčík.

„Vzhledem k  tomu, že Pilčík byl důvodně podezřelý z  obou 
vražd, byl na místě konfrontován s M. K. Po bezpečném zjištění, že 
je to on, který měl Balleyovy převést přes hranice, byl zatčen. Pilčík 
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soustavně popíral účast na zmizení Balleyových, měnil často výpo-
vědi a teprve po předložených důkazech se doznal k vraždě Emanu-
ela Balleye a Renaty Balleyové,“ čteme v Kriminalistickém sborníku.

PROHLÍDKA U PILČÍKA
Ještě toho dne, tedy 6. září 1951, se uskutečnila prohlídka domu, 
který Pilčík obýval spolu se svou manželkou Antonií. V podkrov-
ní místnosti objevili kriminalisté malý arzenál: anglický samopal 
Sten Mk II ráže 9 mm se dvěma zásobníky, rakouská pistole zn. 
Roth-Steyr ráže 8 mm, československá pistole ČZ ráže 7,65 mm, 
revolver pravděpodobně anglické značky Enfield, dále německý 
výsadkářský nůž s vysouvací čepelí a obušek s kovovým jádrem. 
Tento obušek Pilčík miloval. Byla to účinná a  tichá zbraň, tichá 
jako lesy, kde mordoval ty, kterým slíbil převedení přes hranici.

Ale co hlavně: v podvečer bylo v nedalekém lese objeveno děv-
če D. Š., jíž se podařilo ještě před příchodem policistů uniknout 
ze strýčkova područí. Živá a relativně zdravá. Pokud tedy není řeč 
o jejím psychickém stavu…

Domovní prohlídka týkající se i okolí domu probíhá také násle-
dujícího dne a otrlí kriminalisté nestačí žasnout. Podle Kriminali-
stického sborníku:

„Při zevrubné domovní prohlídce bylo nalezeno více kufrů, šat-
stva, osobního prádla pánského a dámského a bot. Mezi velkým 
množstvím šperků byly nalezeny též šperky patřící zavražděné Re-
natě Balleyové. Prohlídkou kůlny za  kozím chlévem byl objeven 
maskovaný prostor, v  němž bylo nalezeno rovněž několik kufrů 
s obsahem pánských a dámských šatů, prádla a bot. Podle velikosti 
jednotlivých předmětů bylo patrno, že patří více osobám. Hubert 
Pilčík udal, že si všechny tyto věci ponechali u něho v úschově lidé, 
kteří odešli ilegálně za hranice. Agnoskováním těchto svršků vyšlo 
najevo, že Pilčík zavraždil pravděpodobně více osob, o čemž svěd-
čil i občanský průkaz na jméno další jiné osoby, nalezený v popeli 
na zahradě.“

Nalezený občanský průkaz patřil plzeňskému občanovi Janu 
Hůrkovi. K jeho případu se brzy dostaneme.

Mezi obrovským množstvím různých osobních předmětů, včet-
ně umělého chrupu, byly jednoznačně identifikovány věci patřící 
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manželům Krauzovým. Naprostá většina z nalezených předmětů 
však agnoskována, tedy přiřazena konkrétním majitelům, nebyla.

Ale to nebylo ještě všechno.
„Dále bylo v tajné skrýši v kozím chlévě objeveno jakési zařízení 

pozůstávající ze dvou delších prken, opatřených řemeny a na jed-
nom konci zvlášť upravenou bedničkou, a zjištěno, že tímto zaříze-
ním mučil Pilčík 12letou D. Š., neteř Renaty B., která měla společně 
s nimi odejít za hranice. Její »převedení« však Pilčík i přes její nalé-
hání stále oddaloval, maje v úmyslu ji také zavraždit. Aby se nikdo 
nedozvěděl, že ji u sebe přechovává, věznil ji v tajné skrýši, připou-
tanou řemeny k prknům, a aby byl tlumen její případný křik, zho-
tovil na její hlavu bednu s dvojitými stěnami, které vyplnil hadry. 
Víko bedny opatřil kovovou rourkou pro přívod vzduchu, kterou 
musela mít D. Š. během svého věznění v ústech. Takto byla vězně-
na denně až 16 hodin po dobu asi dvou měsíců,“ popisuje hrůznou 
skutečnost citovaný článek v Kriminalistickém sborníku.

Lze si vůbec představit, jaká muka muselo přetrpět dvanáctileté 
děvče, vydané napospas šelmě s hlubokým hlasem? Bestialita Pil-
číkova byla vlastně dokonalá, pokud lze tohoto slova použít. Ně-
kolikanásobný vrah, lupič, zloděj, profesionální převaděč a také…

„Při vyšetřování Pilčík doznal věznění D.  Š. a  doznal též, že 
ji pohlavně zneužíval. V  noci ji bral k  sobě do  pokoje, diktoval 
jí dopisy, psané jakoby z  Bavorska, které opatřoval vymyšlenou 
značkou, donášel je pak do bytů osob, jichž příbuzní domněle pře-
kročili hranice, a tvrdil jim, že mu tyto dopisy byly předány agen-
ty z Bavorska. Za tuto »službu« si nechal vyplácet odměny nikoli 
v penězích, nýbrž vždy ve zlatě nebo stříbře. D. Š. přinutil též k na-
psání dopisu pro M. K. v tom smyslu, že jsou všichni zdrávi a že 
dobře došli.“

Kdyby tak mohly hovořit stěny místností domu č. 149 v Senci!
Nepochybně by vydaly svědectví takové zrůdnosti, že by obstála 

i v konkurenci smyšlených hollywoodských hororů. Asi nejen ob-
stála: skutečnost bývá vždy děsivější. Syrovější. Zvrácenější.

Jak se Pilčík choval v bezpečí svého domu?
Jak konkrétně zacházel s vyděšeným dvanáctiletým děvčetem? 

Co vše mu říkal a jak?
Jak se choval ke své manželce, která byla vlastně stále doma?
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Co všechno tato žena věděla o  Pilčíkově počínání? Nemohla 
přece nic nevědět, už jen proto, že v domě se často objevovali různí 
lidé – zájemci o převedení přes hranici –, kteří zůstávali u Pilčíků 
i několik dní a čekali na příznivé podmínky. Nemohla přece nevě-
dět o vězněném a mučeném děvčeti…

Na podvržených dopisech od převedených se většinou, možná 
že i výhradně, vyskytovala lokalizace Grosskonreuth.

Tato bavorská obec skutečně existuje. Leží asi šest kilometrů 
vzdušnou čarou od česko-německé hranice a přibližně 22 kilome-
trů jak od Plané u Mariánských Lázní, tak od Mariánských Lázní 
samotných.

Nenápadné místo a  zvláštní trojúhelník. Trojúhelník mizení 
a smrti. Šelma s hlubokým hlasem v tomto prostoru lovila, o tom 
není pochyb.
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