
 
 
 

Tisková zpráva 

 

#plzeňskézločiny - Kriminální případy očima zkušených vyšetřovatelů.  

 
 

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Plzeňského 
kraje připravila na letošní rok sérii unikátních true crime přednášek. Kapitánka Michaela Nosková a její 
kolega kapitán František Müller představí veřejnosti závažné kauzy, na nichž v uplynulých letech pracovala 
plzeňská kriminálka. 

 

„Reagujeme na rostoucí zájem čtenářů o téma skutečných zločinů, rozhodli jsme se jej uchopit regionálně 
a největší přidanou hodnotou je jednoznačně účast kriminalistů, kteří − ať už vraždy či další závažnou 
trestnou činnost − roky vyšetřují. Oba přednášející mají za sebou práci na případech, které otřásly 
Plzeňskem,“ představil cyklus #plzeňskézločiny vedoucí oddělení PR a marketingu Milan Říský.  

 

Během letošního roku se v hlavní budově SVK PK uskuteční celkem devět přednášek, vstup na ně je 
zdarma a není nutné být registrovaným čtenářem knihovny. Vyjma července a srpna proběhnou vždy 
jednou za měsíc. „První z nich se již 7. února zaměří na vraha z Tymákova Vojtěcha Hrdličku, o měsíc 
později vyšetřovatelé představí příběh jeho bratra Jaroslava, který rovněž zabíjel. Během cyklu dojde také 
na nechvalně proslulý případ mrtvého novorozeněte, noční běsnění Tomáše Dunky, na rozčtvrcení šéfa 
Jaroslavem Zlámalem a také na drastický útok kyselinou z roku 2013,“ předeslal Říský.  

 

Přednášky se budou podrobně věnovat konkrétním případům a policisté představí veřejnosti detaily 
průběhu vyšetřování. „Chceme tímto ojedinělým projektem prezentovat práci našich kriminalistů. Veřejnost 
při přednáškách nahlédne ‚pod pokličku‘ vyšetřování těch nejzávažnějších zločinů. Současně bychom rádi 
vyvolali zájem o práci u policie u mladých lidí, kteří by doplnili naše řady. Třeba mezi posluchači najdeme 
budoucí kriminalisty, kteří by se obdobnými případy mohli v budoucnu zabývat,“ dodal ředitel Krajského 
ředitelství policie Plzeňského kraje plukovník Jaroslav Vild.  

 

 

Termíny a anotace prvních čtyř přednášek:  

 

▪ Vraždící bratři z Tymákova I., 7.února I 17:30 I všeobecná studovna SVK PK 

Během noci z desátého na jedenáctého července 2012 v obci Tymákov na jižním Plzeňsku připravil 
Vojtěch Hrdlička o život svého otce a nevlastní matku. Vražda manželů Hrdličkových vykazovala 
takové známky brutality, s jakými se jak policisté, tak znalci z oboru zdravotnictví a odvětví soudního 
lékařství setkávají v praxi velice zřídka. 

 

▪ Vraždící bratři z Tymákova II., 7.března I 17:30 I všeobecná studovna SVK PK 

Prakticky rok od spáchání dvojnásobné vraždy bratrem Vojtěchem, zavraždil Jaroslav Hrdlička 
14. září 2013 přítele nevlastní sestry, který pro něho představoval soka v lásce. 

 

▪ Krkavčí matka 12. dubna , 17:30 I všeobecná studovna SVK PK 

Od března roku 2011 funguje v Plzni na Denisově nábřeží babybox sloužící k anonymnímu odložení 
nechtěných novorozenců. Dne 23. července 2017 do něj byli v rozmezí dvou hodin odloženi dva 
novorozenci. Bohužel první z nich o den později zemřel a za jeho úmrtím stálo hrubé násilí. 

 

 

 



Plzeňským kriminalistům se doslova mravenčí prací podařilo zjistit matku novorozence a následně ji 
i usvědčit ze spáchání zločinu vraždy. 

 

▪ 74 bodných ran, 10. května I 17:30 I všeobecná studovna SVK PK 

„Vraždící simulant“ nebo také „Bez motivu“ – i tak by se dal nazvat případ bezcitného vraha Dunky, 
který své nic netušící oběti zasadil v sobotu 13. října 2018 celkem 74 bodné a bodnořezné rány, 
z nichž převážná část směřovala do oblasti hlavy a krku. 

 

Od nálezu těla zavražděného seniora po dopadení pachatele uplynulo přibližně dvacet pět hodin. Případ 
byl komplikovaný absencí motivu. V prvních hodinách po nálezu těla museli proto kriminalisté prokázat 
svoje kombinační a analytické schopnosti. Po vyhodnocení situace na místě činu dospěli k závěru, že 
v případě osoby pachatele se může jednat o duševně nemocného jedince, popřípadě člověka ovlivněného 
návykovou látkou. A pokud se o takto disponovaného jedince jedná, vztah mezi obětí a pachatelem nemusí 
existovat. Verze o náhodném setkání oběti s pachatelem, který je psychicky nemocný, popřípadě drogově 
závislý, byla pro kriminalisty pramálo příznivá. Chybí-li totiž vztah mezi obětí a pachatelem, je objasnění 
vraždy nanejvýš složité a v mnoha případech prakticky nemožné. Obdobné skutky zůstávají mnohdy 
neobjasněny. 
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