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Zahladí oheň všechny stopy? 
 
Anotace 
 
Příspěvek se netypicky věnuje jednomu z evergreenů často bulvárních rozprav, či dokonce 
„poraden“ na téma „jak se beze stopy zbavit těla oběti“. Tentokrát se zaměřením na ničivou 
sílu ohně. 
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Summary 
 
The paper is atypically dedicated to one of the evergreens of often tabloid debates, or even 
"advices" related to the subject of "how to get rid of the body of the victim without a trace". 
This time with a focus on the devastating force of fire. 
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Keywords 
 
Poznámka: Příspěvek původně vznikl na základě poptávky časopisu Krimi Revue v roce 2011. 
Bez vědomí autora byl článek modifikován jinými autory, bez sebemenší zmínky o autorovi 
samotném.  Nyní je text aktualizován a formálně zkvalitněn. 
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Zahladí oheň všechny stopy? 
 
Od vražd až po banality 
 
Oheň může být dobrý sluha, ale špatný pán. Dvojnásob to platí ve vztahu k celé škále 
trestných činů. Od nejzávažnějších, až po relativně banální případy. Nemalou část případů 
této povahy pak činí pojistné podvody. Mnozí pachatelé se při opuštění místa činu 
rozhodnou založit požár, aby tak zničili co největší množství stop, které by mohly vést k jejich 
usvědčení. Doufají, že ve spáleništi nebude možné zjistit, že se do objektu někdo vloupal, 
nebo – v případě vraždy – zda k úmrtí nalezených osob došlo cizím zaviněním nebo 
nešťastnou náhodou. Odhady pojišťovacích asociací hovoří o tom, že úmyslné žhářství stojí 
přinejmenším za 25 % požárů v současné Evropě. Každý, kdo oheň zakládá, doufá, že nebude 
dopaden – a pokud ano, tak že oheň zakryje mnohem závažnější trestnou činnost. Jak je to 
doopravdy? Jsou tyto předpoklady zločinců oprávněné? Anebo platí okřídlené rčení 
kriminalistů a pojišťovacích expertů, že „dokonalý zločin neexistuje“? 
 
Tělo zničené k nepoznání 
 
Hrůzný pohled se ráno 4. srpna 2008 neskytl traktoristovi, který ten den přijel na své pole  
u Branné na Šumpersku. Zjistil, že se zde nachází ohořelý vrak automobilu se zuhelnatělým 
tělem uvnitř. Bylo evidentní, že oheň měl zahladit co největší množství stop. Částečně se to 
ostatně podařilo. Podařilo se sice odebrat DNA a zjistit, o koho se jedná. Samotný způsob 
zabití však s ohledem na rozsah poškození těla odhalen nebyl. Pravděpodobný pachatel 
– který oběti dlužil značnou sumu peněz – byl zadržen na 100 kilometrů vzdáleném 
Prostějovsku, odkud pocházela i oběť. Kriminalisticky mnohem méně komplikovaný případ se 
v únoru 2008 udál v areálu psychiatrické léčebny v Kosmonosech. V hořícím velkokapacitním 
kontejneru na odpad byla nalezena ohořelá mrtvola 54-letého muže. Šetřením bylo zjištěno, 
že tento bývalý chovanec se nepohodl se svým někdejším spolupacientem, kterého přišel 
navštívit. Ten ho omráčil, vhodil do kontejneru, kde založil oheň. Muž se pak udusil 
zplodinami. V hořících kontejnerech mohou ale skončit i celebrity. Toho je důkazem modelka 
Playboye Paula Sladewski. Její jinak zcela zničené pozůstazky – nalezené v lednu 2010 na 
okraji Miami – mohly být identifikovány pouze za využití zubních záznamů. 
 
Pomoc bližnímu svému 
 
V noci ze 4. na 5. února 2010 osvítil oheň oblohu v Uherském Ostrohu na Uherskohradišťsku. 
Uvnitř uhašeného domu byla nalezena mrtvá jeho 80-letá majitelka. Podezření, že žena 
zemřela ještě před požárem, se záhy potvrdilo. Jejím vrahem byl muž s kriminální minulostí, 
který tuto ženu už od dětství navštěvoval. Tentokrát přišel nezván uprostřed noci a chtěl si 
odnést okolo 100 000 korun. Stařenka ho ale vyrušila, a tak ji bez váhání uškrtil a pak založil 
požár. Než byl zadržen, stačil většinu peněz prohrát na automatech. 
 
Ještě mimořádnější případ vzrušil veřejnost na jihu Ruska. Na počátku listopadu stejného 
roku bylo v hořícím domě ve městě Krasnodar nalezeno celkem 12 znetvořených těl. Jejich 
ohledáním se zjistilo, že deset osob bylo zabito nožem, jedno dítě uškrceno a jedno dítě 
udušeno. Pachatel založil požár na třech místech rodinného domu patrně proto, aby zakryl 
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stopy po zločinu. Farmář, který zde s rozvětvenou rodinou bydlel, zřejmě doplatil na svůj 
zvyk ubytovávat lidi, kteří se ocitli v nouzi. 
 
Rodinné tragédie 
 
Mnoho společných indicií ukazuje případ z března 2003 z pražských Stodůlek a ze srpna 2008 
z Hostěrádek na Břeclavsku. Vždy byla nalezena těla manželského páru. Vyšetřovací verze 
operují s předpokladem, že se jednalo buď o společnou sebevraždu, nebo o vraždu v afektu, 
po které následovala sebevražda. Dějiště hrůzného činu měl přitom zároveň překrýt oheň. 
 
Dětem zbyly oči pro pláč 
 
Z případů, kde nešlo o život, ale které přesto vzbudily široké pohoršení, je možné 
připomenout noc z 26. Na 27. ledna 2010. Tehdy došlo ke vloupání do prostor mateřské 
školy Pramínek v Brně. Lupič odnesl jen několik drobností, ale jeho snaha zahladit stopy 
založením ohně byla zničující. Popelem lehlo vybavení několika místností, včetně kartotéky 
žáků a mnoha hraček. Smutný případ obratem vyvolal vlnu solidarity a za několik týdnů 
veřejná sbírka na obnovu školky vynesla přes 350 000 korun. 
 
Hořící automobily 
 
Z jiného soudku je několik případů, které byly typické zejména pro Liberecko na počátku roku 
2005. Na odlehlých místech bylo nalezeno postupně několik ohořelých automobilů. 
Nejpravděpodobnější vyšetřovací hypotéza počítala s možností, že automobily zapálila osoba 
(nebo skupina osob), která je ukradla, „povozila se v nich“ a poté se za pomoci ohně chtěla 
zbavit možných důkazů. Obětí žhářů se stávají i zaparkované kamiony. Zatímco jejich řidiči 
spí, zloději poruší plachtu, ukradnou část zboží a založí požár, kterým chtějí zkomplikovat 
práci kriminalistů. Z posledních případů tohoto druhu na domácí půdě je možné jmenovat 
zapálení tahače s návěsem v katastru obce Skřipov na jih od Opavy v srpnu 2010. Související 
škoda byla odhadnuta na 350 000 korun. 
 
Hořící hora odpadků 
 
Oheň na přelomu let 2005 a 2006 opakovaně úřadoval v Libčevsi na Lounsku. Hořela tu 
skládka provozovaná firmou Bau-24 (v likvidaci), na jejíhož jednatele Reného Grünwalda je 
vypsán zatykač Interpolu. Plameny byly patrně úmyslně založeny a měly zřejmě zahladit 
stopy po problematickém odpadu, dovezeném do České republiky z Německa. 
Desetimilionová pokuta, uložená firmě v konkursu, zůstává i po letech nesplacena.  
 
Sázka na oheň, která nevyšla 
 
Ne vždy se pachateli jeho záměr zdaří a k zamýšlenému požáru ani nedojde. Na samotném 
počátku letošního roku – 3. ledna 2011 – byl nalezen samozápalný systém v jednom 
rodinném domě blízko Jindřichova Hradce. Zloděj, který v domě opuštěném na svátky ukradl 
několik desítek tisíc korun, tu po činu nastražil řadu nádob s hořlavinami. Ty napojil na 
„knot“ vyrobený ze svázaných textilií, které našel po domě. Knot sice zapálil elektrický 
ohřívač umístěný v garáži, ale když plamen prohořel do vstupní haly, zhasl. Dům za několik 
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milionů tak neshořel. Pokud by se tak stalo, oheň by patrně zachvátil i okolní stavení a škoda 
by byla ještě větší. 
 
Dokumenty měly lehnout popelem 
 
Terčem několika žhářských útoků v České republice byly i nepohodlné dokumenty. Za jedním 
z nich stojí Jindřich Smékal. Ten, přinejmenším se třemi komplici, založil časně ráno 17. ledna 
2002 požár v budově kriminální policie v Českých Budějovicích v Plavské ulici. Byly zde 
umístěny čtyři zápalné nálože s časovači nastavenými na 7:00, kdy už se v komplexu 
pohybuje řada osob. Dvě nálože naštěstí explodovaly ještě před pátou hodinou ranní. Oheň 
způsobil škodu za téměř sedm milionů korun a policisté se tak načas museli přestěhovat do 
náhradních prostor. Založením ohně chtěl Smékal zničit svůj trestní spis, týkající se jednoho 
staršího případu. Byl však odhalen a v souvislosti s požárem odsouzen na deset let do vězení 
za obecné ohrožení. Nebyl to ale rozhodně první podobný případ v republice. Už v červnu 
1999 byl – zřejmě z podobných pohnutek – na třech místech založen požár v prostorách 
kontrolního a revizního oddělení finančního úřadu ve Zlíně. Zde však byly plameny zjištěny 
včas a celková škoda nepřesáhla 2 000 korun. 
 
Nedůvěra v oheň 
 
Příkladem pachatelů, kteří oheň pro zahlazování stop nepoužívali, ale obraceli se spíše 
k jiným „neortodoxním“ metodám, patří například gang tzv. „kyselinářů“. Ti působili na 
Slovensku a mezi lety 2000 a 2002 prostřednictvím daňových úniků připravili státní pokladu  
o více než 100 milionů slovenských korun. Nepohodlných bílých koní (tedy nastrčených osob, 
které figurovaly pod konkrétními podepsanými dokumenty) se podle obžaloby zbavovali tak, 
že je v sudech nebo v kovových vanách zalévali koncentrovanou kyselinou sírovou. Podle 
nepotvrzeného odhadu takto sprovodili ze světa až 20 osob. Sám proces rozpouštění těl není 
možné snadno skrýt: vzniká při něm teplo, silný zápach – z těla však zůstane jen 
neidentifikovatelná načervenalá hmota. Aby se ujistili, že celý proces bude fungovat, nejprve 
ho vyzkoušeli na polovici prasete. 
 
Prasata opět na scéně 
 
Prasata se objevují i v dalším případě nekonvenčního způsobu zbavení se těla oběti. Na 
doživotí odsouzený několikanásobný vrah Ivan Roubal dal údajně svého nepohodlného 
obchodního společníka Františka Heppnera a jeho přítelkyni sežrat prasatům, které choval 
na své usedlosti pohádka na šumavském Čachrově. Po obou zmizelých osobách se 
nepodařilo najít žádnou stopu. Mnohem méně metodická byla Andrea Kavková z Klatov, 
která v roce 2005 zabila a pilou rozřezala tělo svého druha. Jeho ostatky rozházela v pytlích 
po okolí, kde je našli další lidé. Vyřešení případu tak bylo otázkou okamžiku. 
 
Oheň přitahuje i sekty 
 
Ale zpátky k ohni. Víra v očistnou sílu plamenů je součástí nejednoho náboženství či 
moderního kultur. Dvojnásob to platilo pro stoupence takzvaného „kultu slunečního 
chrámu“ (Temple Soleil), který byl nejaktivnější mezi roky 1994 a 1997 ve Švýcarsku, Francii  
a Kanadě. Jedině rituální sebevražda v plamenech členům kultu údajně zajistí znovuzrození 
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na planetě Sírius. Největší případ tohoto druhu znamenal nález 23 těl v hořící budově v obci 
Cheiry blízko Freiburgu na jihozápadě Švýcarska v říjnu roku 1994.  
 
Co je zpravidla možné zjistit? 
 

 Kde přesně a jak požár vznikl, respektive jaké látky byly použity při jeho rozhoření. 
Přítomnost látek, jako je třeba benzín, mohou zjistit jak cvičení psi, tak chemická analýza 
místa činu. Příkladem zjištěné příčiny požáru může být požár Průmyslového paláce 
v Praze v říjnu 2008. Ten začal zřejmě hořet od papírových ubrousků, položených na 
zapnutém elektrickém vařiči. 

 Kdo je oběť (určení pohlaví, odhad věku, odběr DNA z hluboko uložených tkání, například 
z jater). Získaný vzorek je však třeba s něčím srovnat. Databáze DNA jsou přitom ve 
většině zemí velmi omezené.  

 Napomoci mohou zvláštní identifikační znaky osob, jako jsou jizvy, tetování nebo stopy 
chirurgických zákroků. 

 Identifikaci často napomohou zuby i umělé korunky, které vydrží teploty okolo 800°C 
(výbrus zubů umožní určit věk zemřelého s přesností na dva roky) či implantáty 
(označené sériovými čísly). Problematická je snaha identifikovat ohořelou osobu podle 
osobních šperků (prsteny, přívěsky), z čehož není možné činit stoprocentní závěry. 

 Alespoň rámcovou podobu osoby, která byla požárem značně poškozena, může 
napomoci vytvořit tzv. metoda superprojekce, tedy srovnávání tvaru lebky s fotografiemi 
pohřešovaných osob. 

 I z velmi poškozeného těla je možné zjistit, že osoba byla otrávena. 
 
Co se často zjistit nepodaří? 
 

 Pokud se nejedná o vysoce zřetelný způsob zabití (střelnou zbraní, značně devastující 
úder tupým předmětem atd.), pak se ne vždy podaří zjistit, jak přesně konkrétní oběť 
zemřela (zda uhořením, udušením zplodinami a podobně). 

 I otisky prstů berou v případě požáru velmi často za své. 

 Komplikace nastávají u osob bez trvalého domova, které de facto nikdo ani nepohřešuje. 
To se projevilo například při zatím neúspěšné identifikaci několika osob, které uhořely 
roku 2010 při rozsáhlém požáru v Praze na Florenci. Tento požár přitom vyvolává 
otazníky: Vznikl nešťastnou náhodou při manipulaci s ohněm ze strany bezdomovců  
– nebo byl založen úmyslně? 

 
Co se stane s neidentifikovanými těly obětí ohně? 
 

 Při nalezení mrtvého lidského těla v prostoru nebo okolí konkrétní havárie nebo místa 
zločinu je povinností nálezce bezodkladně oznámit nález zdravotnické záchranné službě 
(povolanému lékaři) a policii.  

 Konkrétně v České republice platí pravidlo, že policejní experti mohou ostatky 
neidentifikovaných osob zkoumat jeden rok. Po tuto dobu jsou uchovávány v chladicích 
zařízeních. Po roce, nebo poté, co byly objektivně vyčerpány všechny možnosti 
identifikace, je možné těla pohřbít do anonymní hrobky, avšak nikoli zpopelnit. Náklady 
na pohřeb hradí obecní úřad, v jehož katastru bylo konkrétní tělo nalezeno. 
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Kde hledat další informace: 
 

 Zjišťování příčin vzniku požárů (kolektiv autorů), Ministerstvo vnitra, generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky, Praha 2000. 

 Nejúčinnější  postupy při prevenci žhářství, Česká asociace pojišťoven, Praha 1997. 

 Statistické ročenky Hasičského záchranného sboru České republiky. Hasičský záchranný 
sbor České republiky.  
http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx 

 Požáry.cz; zajímavosti ze světa hasičů http://www.pozary.cz 

 Případ „kyselinári“. http://www.mafian.sk/podsvetie-mafia/vazenie/kyselinari/ 

 Opatření při úmrtí většího počtu osob při havárii. Hasičský záchranný sbor Moravsko-
slezského kraje.  http://www.hzsmsk.cz/sklad/kraoo/publikace/112_mrtvoly.doc 

 Superprojekce pomohla zjistit totožnost bezdomovce. Ministerstvo vnitra České 
republiky. 2008 (archiv).  
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/rs_atlantic/policie/severocesky/most/1243.html 
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Ilustrace 
 

 
 
Paula Sladewski byla v lednu 2010 nalazena – ohořelá k nepoznání – v kontejneru na severu 
Miami.1 
 

 
 
Ohořelé auto, nalezené v červenci 2009 na Olomoucku. Řidič v něm zřejmě zahynul bez 
cizího zavinění, v důsledku zkratu elektroinstalace nebo od nedopalku cigarety.2 
 
 
 

                                                           

1 Ohořelé tělo modelky z Playboye se našlo v kontejneru. Lidovky, 8. I. 2010. http://www.lidovky.cz/ohorele-telo-
modelky-z-playboye-se-naslo-v-kontejneru-pfn-/lide.asp?c=A100108_215753_lide_hrn 
2 Hasiči objevili na Olomoucku v autě ohořelé tělo. Regiony České republiky, 13. VII. 2009. 
http://www.regionycr.cz/view.php?cisloclanku=2009070768&nazevclanku=hasici-objevili-na-olomoucku-v-
aute-ohorele-telo&rstema=248&rsstat=5&rskraj=7&rsregion=41 
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I takto může vypadat chatka, kterou po vykradení lupič zapálí (ilustrační foto).3  
 

 
 
Vůz s mrtvolou za volantem nalezený v červnu 2010 v Havířově.4 
 

 
 
Na požářišti na pražské Florenci bylo nalezeno několik dodnes neidentifikovaných těl.5 

                                                           

3 V hořící chatě bylo nalezeno ohořelé tělo. Požáry.cz, 22. II. 2007. http://www.pozary.cz/clanek/6704-v-horici-
chate-bylo-nalezeno-ohorele-telo/ 
4 Mafiánské praktiky: Hasiči našli v autě ohořelou mrtvolu! Blesk, 13. VI. 2010. http://www.blesk.cz/clanek/ 
zpravy-krimi/137627/mafianske-praktiky-hasici-nasli-v-aute-ohorelou-mrtvolu.html 
5 Tragický požár na pražské Florenci: uhořelo devět lidí. Lidovky, 27. X. 2010. http://www.lidovky.cz/tragicky-
pozar-na-prazske-florenci-uhorelo-devet-lidi-pf8-/ln_domov.asp?c=A101027_070439_ln_domov_ani 


