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Příloha č. 1: Počet doživotně odsouzených v členských státech 

Rady Evropy 
 

Stav k 1. 9. 2010. 

 

Zdroj: 

<http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/CDPC/CDPC%20documents/SP

ACE-1_2010_English.pdf>. 

 
 

Albánie   129 

Andorra   0 

Arménie   82 

Ázerbájdžán   243 

Belgie    239 

Bosna a Hercegovina  - 

Bulharsko   156 

Černá Hora   - 

Česká republika  38 

Dánsko   24 

Estonsko   36 

Finsko    160 

Francie   513 

Gruzie    94 

Chorvatsko   - 

Irská republika  284 

Island    0 

Itálie    1 500 

Kypr    18 

Lichtenštejnsko  0 

Litva    108 

Lotyšsko   51 

Lucembursko   13 

Maďarsko   233 

Makedonie   - 

Malta    - 

Moldavsko   86 

Monako   0 

Německo   2 048 

Nizozemsko   25 

Norsko    - 

Polsko    263 

Portugalsko   - 

Rakousko   141 

Rumunsko   138 

Rusko    - 

Řecko    829 

San Marino   0 

Slovensko   34 

Slovinsko   0 

Spojené království   8 456 

Srbsko    0 

Španělsko   - 

Švédsko   159 

Švýcarsko   38 

Turecko   4 300 

Ukrajina   1 66

http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/CDPC/CDPC%20documents/SPACE-1_2010_English.pdf
http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/CDPC/CDPC%20documents/SPACE-1_2010_English.pdf
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Příloha č. 2: Medajlonky doživotně odsouzených 
 

- informace sebrány ze zpravodajských internetových portálů 

 

 

Oto Biederman 

Tento muž byl odsouzen Krajským soudem v Ostravě za pět chladnokrevných vražd 

spáchaných za účelem obohacení se. Dle odborníků se jedná o jednoho z nejnebezpečnějších 

zločinců vůbec, kterého k násilí může vést i sebemenší podnět. Hrůznost jeho činu spočívá 

nejen v jeho brutalitě, ale i v detailních přípravách vražd a následném zakopání obětí na jeho 

vlastní zahradě či na zahradě příbuzných dalšího člena tzv. kolínského gangu, jehož byl 

členem. 

 

Ludvík Černý 

K doživotnímu trestu byl Ludvík Černý odsouzen za vraždu čtyř osob, kterou vykonal 

jako člen „orlického gangu“, přičemž motivem vraždění byly peníze a majetek obětí. Tento 

čin je závažný jak v počtu zavražděných, tak ve způsobu jejich ukrývání. Oběti totiž byly 

vloženy do sudů a poté shozeny ze Žďákovského mostu do Orlické přehradní nádrže. 

 

Jiří Kajínek 

I díky svému útěku z věznice Mírov v roce 2000 se stal Jiří Kajínek snad 

nejznámějším doživotně odsouzeným vězněm. Trest odnětí svobody na doživotí mu byl 

uložen za nájemnou vraždu podnikatele Štefana Jandy, jeho ochránce Juliána Pokoše a za 

pokus o vraždu Vojtěcha Pokoše. V tomto případu je ovšem dodnes mnoho otazníků. 

 

Josef Kott a Michal Kutílek 

Tyto dva doživotně odsouzené soud shledal vinnými za vraždu čtyř náhodně 

vybraných osob a zmrzačení páté. K tomuto hrůznému činu mělo dojít v květnu 1990 a série 

vražd proběhla během pouhých 46 hodin. Michal Kutílek tvrdí, že tento hrůzný čin spáchal 

díky satanismu, byl prý v zajetí zla. Nyní se ve výkonu trestu naopak uchýlil k Bohu a 

prohlašuje, že v případě jeho propuštění by se odebral do kláštera, kde by svůj život zasvětil 

Bohu. Josef Kott tvrdí, že je nevinný, že nikoho nezavraždil a že byl po celou dobu, kdy byl 

čin páchán, pod silným vlivem alkoholu. 
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Juraj Kučerák 

Juraj Kučerák vyrůstal v dětském domově, protože jeho otec byl umístěn 

v psychiatrické léčebně a matka byla soudně trestána. Od dětství vykazoval známky brutality 

a agrese, dokonce zabil několik psů a koček. Byl odsouzen za vraždu svého strýce při hádce. 

Zavraždil jej několika údery židlí, sekyrou, šlápnutím na krk a nakonec strýce okradl o 350 

Kč. Následující měsíc podobným způsobem zavraždil dalšího muže. 

 

Ivan Roubal 

Soud odsoudil Ivana Roubala za spáchání pěti vražd od roku 1992 do roku 1994, 

přičemž další tři lidé z jeho okolí se pohřešují. Ve vězení pan Roubal není příliš oblíbený, 

zejména ne mezi dozorci, a to z důvodu, že si na vše stěžuje a často podává nejrůznější 

stížnosti. 

 

Josef Schottenhammel 

Trest odnětí svobody na doživotí byl panu Schottenhammelovi uložen pouze za jednu 

vraždu, to ovšem jen díky tomu, že další dvě ženy, které byly terčem jeho útoku, nezemřely. 

Dle jeho psychologických posudků se jedná o nenapravitelného velmi agresivního sexuálního 

devianta, který je sadisticky orientovaný a po užití návykových látek není schopen své 

chování ovládat. 

 

Miloslav Sláma 

Pan Sláma byl odsouzen na za dvě vraždy, tři pokusy o vraždu a jedno ublížení na 

zdraví s následkem smrti. Dále se mnohokrát dopustil loupeží, krádeží, porušování domovní 

svobody a podvodů, dohromady se jedná o 84 trestných činů. Motivem jeho brutálních činů 

bylo obohacení se na jeho obětech. 

 

Jaroslav Stodola 

Velmi medializovaný případ manželů Stodolových zná snad každý z nás. Manželé 

v roce 2001 a 2002 zavraždili osm lidí důchodového věku, další dva se pokusili zavraždit a 

poslední jejich trestný čin byl podchycen ve stádiu přípravy vraždy. Své brutální činy 

kamuflovali jako sebevraždy důchodců, proto byl tento případ dlouho řešen jako sebevraždy. 

Motivem jejich ohavného jednání bylo získání peněz a majetku obětí, svými činy si manželé 

přišli na zhruba 400 000 Kč. 
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Jan Uhljar 

Tento muž byl odsouzen za dvojnásobnou brutální vraždu své manželky a syna, které 

provedl desítkami ran kuchyňským nožem. Důvodem tohoto činu bylo pachatelovo podezření, 

že má jeho žana milence, a proto se rozhodl, že když jí nemůže mít on, tak nikdo. Syna zabil 

z důvodu, že sám by se o něj starat nechtěl a také by si nepřál, aby skončil v dětském domově. 

Ovšem dle verze soudních znalců odsouzeného vedla k vraždám skutečnost, že jeho žena 

věnovala více lásky jejich synovi, na kterého pan Uhljar velmi žárlil. 

 

Zdeněk Vocásek 

Rodiče pana Vocáska byli alkoholici, kteří jej často bili, jeho sestra se dokonce 

pokusila o sebevraždu. Pan Vocásek byl v roce 1988 odsouzen k trestu smrti za velmi brutální 

dvojnásobnou vraždu a pokus vraždy, jeho oběti byly stejně jako jeho rodiče alkoholici. 

Motivem jeho chování bylo obohacení se na majetku obětí. Ovšem vzhledem k tomu, že trest 

smrti byl zanedlouho zrušen a nahrazen trestem doživotním, i trest pana Vocáska se změnil na 

odnětí svobody na doživotí. Dle znalců je resocializace pana Vocáska nereálná, a i z tohoto 

důvodu byla v roce 2007 zamítnuta jeho žádost o podmíněné propuštění. 

 


