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Ve městě Vítkov na Opavsku se v noci z 18. na 19. dubna 2009 odehrál žhářský útok. Pachatelé úto-
ku, čtyři čeští neonacisté – Ivo Müller, Václav Cojocaru, David Vaculík a Jaromír Lukeš vhodili krátce 
před půlnocí 18. dubna tři benzínem plněné zápalné lahve do Romy obývaného domu v Opavské 
ulici č. p. 58 ve Vítkově. V budově tou dobou spalo osm lidí. V důsledku útoku byli popáleni Anna 
Siváková, Pavel Kudrik a nejvážnější popáleniny utrpěla jejich dvouletá dcera Natálie, která utrpěla 
život ohrožující popáleniny třetího a čtvrtého stupně na více než 80 % těla. Samotný dům pak do 
základů vyhořel.

Starosta Vítkova Pavel Smolka prohlásil, že nešlo o problémovou rodinu, a útok je mu proto nepo-
chopitelný. V domě, který skončil v sobotu v plamenech, dle jeho vyjádření rodina žila dvacet sedm 
let. Uvedl rovněž, že ve městě dosud nezaznamenal žádné extremistické výpady vůči Romům.

Natálie Kudriková měla vážné, život ohrožující popáleniny na více než 80 % těla, kvůli kterým zů-
stala v nemocnici v péči lékařů až do prosince 2009, kdy byla propuštěna do domácího ošetřování. 
Její léčba si vyžádala řadu operací, které však plně neodstranily trvalé následky. Náklady na léčbu, 
které v prosinci 2009 dosáhly výše 6 milionů korun, bude pojišťovna vymáhat po útočnicích. Anna 
Siváková při útoku utrpěla popáleniny na 30 % těla, zatímco Pavel Kudrik utrpěl popáleniny na 
zádech a končetinách.

Vyhořelý dům, ve kterém rodina před útokem bydlela, byl zbourán. Rodina se přestěhovala do 
domu v Budišově nad Budišovkou, který koupila z peněz vybraných ve sbírce.

Ráno 12. srpna 2009 policie zadržela 12 osob, osm jich bylo následně propuštěno, zbylí čtyři muži 
byli obviněni z pokusu o vraždu s rasovým motivem a byla na ně uvalena vazba, přičemž někteří 
z nich se k činu doznali. Celou událost z osudné noci předem naplánovali. Vytipovali si rodinu z Vít-
kova. Neměli k ní žádný vztah. Věděli, že v rodině a v domě, do kterého se chystají zápalné láhve 
vhodit, budou také děti. V ten den nakoupili knoty, zápalnou tekutinu a zajistili si lahve. V noci 
přijeli k domu, vhodili do předních oken zápalné lahve a z místa odjeli.

Podle české Antifašistické akce byli obvinění aktivní v neonacistických strukturách, jako je Národní 
odpor nebo Autonomní nacionalisté.

Dne 11. května 2010 stanuli před soudem obvinění Ivo Müller, Václav Cojocaru, David Vaculík a Ja-
romír Lukeš. Byli obviněni z pokusu o vraždu a poškozování cizí věci spáchané formou spolupacha-
telství. Podle obžaloby se obvinění dopustili jednání, které mělo za cíl usmrtit jiné osoby. Motivem 
tohoto byla etnická příslušnost těchto osob. Útok měl být proveden k uctění 120. výročí narození 
Adolfa Hitlera.

Podle obhájců obžalovaných byl dům, který obžalovaní zapálili, ve špatném stavu, měl propadlou 
střechu a vytlučená okna. Obžalovaní se domnívali, že zapalují neobydlený sklad kradeného zboží. 
Ivo Müller a Václav Cojocaru se k žhářství doznali a rodině se za důsledky svého činu omluvili.

Rozsudek byl vynesen 20. října, všichni obžalovaní byli uznání vinnými z pokusu o vraždu a poško-
zení cizí věci. David Vaculík, Jaromír Lukeš a Ivo Müller dostali trest odnětí svobody na 22 let, dosud 
netrestaný Václav Cojocaru 20 let, navíc všichni musí uhradit škodu.

9. července 2012 byl na chatě ve Frenštátě pod Radhoštěm nalezen mrtev soudce ostravského sou-
du Miloslav Studnička, který byl předsedou senátu v procesu se čtveřicí neonacistů odsouzených za 
žhářský útok ve Vítkově. Případ byl uzavřen jako sebevražda.
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