
ussell Eugene West v ãervenci
roku 1998 vytáhl v americkém
Kongresu zbraÀ a rozpoutal zbûsi-

l˘ krvav˘ masakr. Jeho v˘sledkem byli
dva mrtví policisté a jeden zranûn˘
náv‰tûvník. Jak se prokázalo na základû
rekonstrukce, jen pár hodin pfiedtím se
bavil stfiílením po nûkolika pouliãních

koãkách, které krmil jeho otec. Albert De
Salve je znám pod jménem Vrah
z Bostonu. V letech 1962 a 1963 zavraÏ-
dil tfiináct Ïen. Pfiiznal se k tomu, Ïe
zamlada chytal psy a koãky, zavíral je do
klecí a stfiílel po nich ‰ipkami. 
Lidé, ktefií trápí zvífiata, málokdy zÛsta-
nou jen u toho. AÏ pfiíli‰ ãasto bohuÏel
jsou delikty spoãívající v t˘rání zvífiat
bagatelizovány jako „nevinné". DÛvody
existence tak alarmujícího chybného
hodnocení vysvûtluje mimo jiné Robert
K. Ressler, kter˘ pro americkou policii
FBI pfiipravoval profily sériov˘ch vrahÛ.

Lidé, ktefií trápí 
zvífiata, zfiídkakdy 
zÛstanou jen u toho...
„KaÏdému, kdo si zvykne pohlíÏet na
Ïivot Ïiv˘ch tvorÛ v‰eobecnû jako na bez-
cenn˘, hrozí nebezpeãí, Ïe z toho vyvodí,
Ïe také lidsk˘ Ïivot je bezcenn˘," napsal
humanista doktor Albert Schweitzer.
„Vrazi... ãasto zaãínají tím, Ïe jako dûti
muãí a zabíjejí zvífiata," fiíká Robert K.
Ressler, jenÏ pro FBI zpracovával profily
sériov˘ch vrahÛ. Studie mezitím pfie-
svûdãily sociology, zákonodárce a soudy
o tom, Ïe násilné ãiny páchané na zvífia-
tech si Ïádají na‰i pozornost. Mohou b˘t
prvním pfiíznakem násilnické patologie,
jejímiÏ obûÈmi se nakonec stanou lidé. 
Tedy nikoli „nevinn˘" ãin, n˘brÏ mentál-
ní porucha.

Na zneuÏívání zvífiat nelze pohlíÏet jako
na malou vadu charakteru, velmi ãasto se
jedná o pfiíznak závaÏné mentální poru-
chy. V̆ zkumy v oblasti psychologie a kri-
minologie ukazují, Ïe lidé, ktefií spáchali
násilné ãiny na zvífiatech, nezÛstávají jen
u toho; mnozí z nich v násilí pokraãují na
sv˘ch spoluobãanech.
Recidivisté v oblasti násiln˘ch trestn˘ch
ãinÛ a sérioví vrahové jsou známi jako ti,
ktefií t˘rali zvífiata. FBI zjistila, Ïe v poãí-
taãov˘ch údajích o sériov˘ch recidivis-
tech a vrazích se stále znovu objevují
zmínky z dfiívûj‰í doby o trápení zvífiat
a ve standardních diagnostick˘ch a léãeb-
n˘ch knihách pro psychické a emocionál-
ní nemoci se trápení zvífiat uvádí jako kri-
térium diagnózy poruchy chování.
„Nûktefií pachatelé zabíjejí zvífiata, aby si
tak nacviãili útoky na lidské cíle..." (zvlá‰t-
ní agent FBI Alan C. Brantley).

Zvífiata slouÏí jako 
„nácvik", lidské obûti 
pfiijdou na fiadu potom
Jedna ze studií provádûn˘ch Severov˘-
chodní univerzitou a organizací na och-
ranu zvífiat SP-CA v Massachusetts v USA
prokázala, Ïe u lidí, ktefií trápí zvífiata, je
pûtkrát pravdûpodobnûj‰í, Ïe by mohli
spáchat trestn˘ ãin na lidech. Znaãná ãást
vûzÀÛ, ktefií v kalifornské vûznici San
Quentino ãekali na trest smrti, si podle
v˘povûdi dozorujícího personálu své
trestné ãiny „nacviãovala" dopfiedu na
zvífiatech. Jak se masoví vrahové stanou
tím, ãím jsou? Odpovûì dává Robert

Ressler, zakladatel jednotky FBI pro
zkoumání chování. „Jsou to právû ty
b˘valé dûti, které se nikdy nenauãily, Ïe
není správné píchat malé pejsky do oãí."

Notoriãtí vrahové
● Jako dítû byl sériov˘ vrah a násilník
Ted Bundy - jenÏ byl nakonec usvûdãen
na základû dvojnásobné vraÏdy, ale
podezfiel˘ byl z vraÏd více neÏ 40 Ïen -
svûdkem ukrutností, které na zvífiatech
páchal jeho otec, a také on sám pozdûji
trápil zvífiata.
● Ronny Rieken, vrah Christiane
Nytschové a Ulrike Evertsové, v jedenác-
ti letech zabíjel psy, koãky a jiná zvífiata.
Stejnû jako Rolf Diesterweg, vrah Kirm
Kerkoweové a Sylke
Meyerové.
● Martin P., násilník
z Bad Reichenhall, v lese
kdysi stfiílel na holuby
a jiné ptáky a zastfielil
koãku na pohovce. 
● David Berkowitz
(znám˘ také jako „Son
of Sam"), kter˘ se pfii-
znal ke 13 vraÏdám
a o dal‰í se pokou‰el,
zastfielil labradorského
retrívra svého souseda...
● Sériov˘ vrah a kani-
bal Jeffrey Dahmer napi-
choval hlavy mrtv˘ch
psÛ a koãek na kÛly. 
(zdroj: peta)
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OCHRANA ZVÍ¤AT

Ochrana zvífiat je také ochranou lidí

Od trapiče zvířat k sériovému vrahovi
Masoví vrahové bezpochyby ‰okují kaÏdého z nás. Pfiitom by to tak daleko vÛbec
nemuselo dojít. Z uskuteãnûn˘ch studií vypl˘vá, Ïe sérioví vrahové za sebou aÏ
pfiekvapivû ãasto mívají kariéru trapiãÛ zvífiat. Tak napfiíklad Jeffrey Dahmer, kter˘ 
dosáhl smutné proslulosti coby sériov˘ vrah a kanibal, naráÏel na kÛly hlavy psÛ a koãek. 
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