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\e ťéLi: Radck SVOBODA.
- prohlídka a pitva zemřelého

- vypracovátrí znaleckého posudku

Zlralci přibrani dle § 105 odsi,1,4 tr.ř-: MUDI, Radovan Havel
znalec Krajského soudu v Hradci Kráiové

obor zdravott-tictr i, odvěwi soirdni lékařstr,í

prirn" lv{UDr. Pavel Toupalík, PhD.
znalec Krajského soudu v Praze

obol zdravotnict\i. odvětví soudni lékařstl í

Ing, Pave1 Bartoš - sa:nostatný posudek

znalec Krajského souriu v Hradci Kráiové
obůr zdlavotnictl í. odvět"í toxikologie
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Zevni prohřdka

Mrtvola muže 22 letého muže - tělr: zemřelého přivezeno k pitvě v igelitovém vaku,

oděv - na }rorni části iěla íozepnutá bílá košile v celém rozsahu vjrrazlě nasáklá
kravi, pod košilí čemé bavlněné kiko s ozdobn;hn nápisem, znečištěné krví, r,pravo

bočně v nrístě odpovídajícim r."ýstřelovému defektu jsou parrné defekty tkaniny, Ruce
zabaieny v igelitcich vacícb, na dolni části těla sbmuté čemé riflové kalhoty,
ušpiněné v oblasti bérců, čemé trenkoslipy, ěemé sportor,ní boty, čemé ponožky,

Oblast hlavy v celém lozsa}ru znečištěná 1§ýí, rozsiáhlé krerT rí stopy jsou i na hrirdnílc-t

bočně a částečnč i na předloktíclr a rukou. Na klku masivní řetízek z bilého kow,
náušnice z bílého kovr-r v levém ušním boltci,další řetízek oa zápěstí ( předáno do

krurceláře oddělení}. Ozdobné tetováže na horních končetinách,
Zenřelý r,áhy 89 kg, délky 186 cm, kostry a svalstva průměrného" výživ.l, pruměmé,

Posmfiná zŘrhlost ,!,§/ořcná ve všec}r svalových skupinách, skvm.v mrtvolné
prakticky chybi. oblast análního otvoíu lehce Znečištěna Světlehnědou řidkou stolici.
Hlava středního typu, krvtá tmavě hnědlrni středně dloub;}rri vlnidnri vlasy. hlava,

především pak obličejová část silně znečišlěna kn,í, která masivně vltéká
z obličejowých otvorů, Obliče_i po omyii bez poranění, pod nosem říd(Ý hrrědý knir,

drobně zastřižená řídká bradka a drobný vous pod doinim ťem ve střetiní čáře-

Okraje očnic pevné^ spojivky,bledé" zomice izokorické, s mydriasou, Roholky, lehce

zkalené. Dutina a předsí;i ilsnri bez úrazovlch změn, chn-rp sanovaný. Krk sor:mčl,itý,

zerně neporarrěrrý, Hrudnik souněnrý, bez krepitace. vprar.o bočně r,e rýši il l. žebra

\, zadní podpažni čáie vstřeloqi delekt, k]uhovitého tlaru o průměru 8 mnr s lentem

odieni a s lernem znečišlění 't<ruhovitého charakteru o pruměru 14 nm, šedočemě

zaban,ený, Jinak je hrudník bez poraněni kožníi"io kry',ú, bŤiai1o v úrovni hrudn.íku,

bez poraněni či jizev. Genitál bez výtoku, končetiny souměmé. Záda bez 
',rur3r,l,cirzn-rěn. Dlouirč kosti bez zlonenin, Záda bcz úrazclicli zrněn, Na obou koienniclr

kloubech vpředu a na zer.ní ploše pravého zápěst-i drobné porT cl-rní červ,eno}urědd

oděrky.
Statrrs 1ocalis: vstřel z leiati!Ťí blizkosti o pruměru 8 mm s lelnem odřeirí a
znečiště i ( tj. r,dosairu doplňkový-ch faktortr výstřelu) se nacbázi ira pral,é bočui
ploše hrudníku ve vjči 11, žebra v úrovni zadni podpažní čár1 ve r,ýši 122 cm od pat1,,,

střelqi kanál pak směir-rje poměrně strmě vzlrrirru, zprava doleva, n,iímč l,zad {

z polrledu poškozenéiro) přes 11. žebro do břišní dutiny, pŤes pravý jatemí lalok,

bránici, do]ní lalok prar,ó plíce, jícerr, ievou hlavrrí průdušku, horrrí ialok 1el,é piice a

dále proníká l. mezižebřím evo vzadu az do oblasti za levou kliční kostí zevnč, kde
byl nalezcn projektil. V průběiru střelného kanálu byly,zasaženy obě plíce a dalši
nitrolrrudrrí sřuktury. v důsledk-u čehož došio k masjvnímu krvácení do pohrudničnicli
dutin ( celkem zjištěno 2.400 nrl kn,e).

3.

4.

Vnitřní prohlídka

Pitva dutiny lební

5. Měk*ó poiaývky iební šedorůžové, vlhké, neporaněné. Kleuba 1ebni 18,5xl3x0,ó cm,

neporušená, tvrdá plena lne pevně ke kostem.
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Modelace střelného kanálu
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I5, Proveďte prohlídl:u íěl ,Rdezře!ých pana Pm,la Kobl!žka, nar. : tr|laslinilrt
Koblížka. nar, r Lrťčele, zda s€ na těle podezřeli c]l naclzází poranění a pokud
ano, tak _íaká, zda poranál! mají cllarakter obran3, před titakeln { olizka pro MLiDr,
Havla)

í6. Uved'te dclši sktttečnosti, které považujete za nutné a vhoriné ll pa:;udku u.,,ést

II. Posudek

1. Niže podepsaný znalec MUDr,. Havel se zúčastnil vfiezdu KŘP Pardubickóbo kaje dne
21.12.14 na místo činu a provedl prohiídku těla zemielého na misiě úmrii, Záznam o
prohlidce těla zna]cem je uveden v protokolu o ohledání mista činu ( zde na str. 6
nálezové části posudlnr). Ze soudrrěiékařského hiediska lze konstaíovat, že znalcem
zjištěnó nálezy a skutečnosti Zcela kolespondovaly s pozdějším pitevním nálezem.
Následně provedl MUDr. Havel i plohlídku těla Pavla Koblížka a Vlastirnila Kobjižka a
poté osobně konzultoval úrazové změny Lukáše Svobody na addělení chirurgie JIP
Krajské nemocnice Pardubice s operatérem MUDr, Pirklem, a tc bezprostiedně po
provedeném chiruígickém zákroh:.

Dne 22,12.14 byla provedena na Odděiení §oudniho lékařství Pardubické krajské
nemocnice zevní prohiidka a pitva zemřelóho Rad*a SvclEly. Podrobný popis těla je
uledeti g nálezové části posudkrr v bodeclr 1 až 25 pitevního protokolu. Na stranách l?_
23 je vložena íotodokumentace z pitr y s popisern cbrazků.

Radek Svoboda zenřei násilnou smrti v důsledku stře]nébo poranč*i frupu - zástřeiu.
Je!í bezprostřední příčirrou bylo vnitřní lrkrrláceni při zásrielu tru;u prů_iektilen-l
vystřelenýryn z krátké střelné zbraně - rer.oir.eru. Vsiřel z relatir.rií blizkosri í tj. v dosahu
doplňkových faktont r,ýstřelu - viz dále) se nac]rázel na prar.é bočrri ploše hnrdniku vc
výši 11. žebra), stielný,kanál pak sn,}ěřovai poměmě strině yzhůru. zprava doleva i
z pohledu poškozeného) a nirně dozadu přes 11-žebro. pravý jaterní iajok. bránici"
dolní lalok píavé plíce, jicen, 1evou lrlarni prudušku, honrí la]ok ievé plíce a dále
pronikl 1. m€zižebříí} v]evo vzadu až do oblasti za ]evou k]íční kostí zevně. kde b1.1

nalezen projekti1, V průběhu střeinéIlo kanálu by"l_v tedv zasažen). obč plíce a další
nitiohrudni struktuly, v důsledku čeliož došio k masivnintu kri.áceni do pohrr.rdničníclr
dutin ( celkeni zjištěno 2.400 ml kive - viz obr.č.25 vlrržené fotodokllmentace).
Vzhledenr k rozvoji posmrt!ých změn, zjištčných znalcem MUDr.Havlem při prohtídce
těla zemřelélro na mistě nálezv lze konstatovat. že kjeho smťii doš]o v první hodinč po
pťrlnoci dne 21.12.14. Lékai ZZS stanovil dobu smIli jmenovarré}io na 0.-15 hodin dne
21.I2.14. Zjištěné skrťečnosti na n1ístě činu i piter.rri nález tento čas připouštějí.
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5.

},la těie poškozeného b.vio v průběhu zevní a r,nitňrí prohlídky zjištěno poranění,
odpcvídající r^ýše popsalému zástřelrj tíupu kulovým projekiilem. Z dalších úrazových
ž]í§ě§ tlyly zjišíěny droblé oděrky na kolenníclr kloubech a na pravóm zápěstí, Tato
porauěni mo}rla dobře vzniknout při poťyčce poškozenólro s obviněn.ím (např. pád na
pevnou podir:žku s nára.zem kolen, manipu]ace se zápěstím rukou druhé osoby apod.)

Z charakteru a iokalizace zjiště!éha střelnélro poraněni trrrprr poškozeného vyplývá, že
píoti oblasti dolní boční p}ochy hrudníku r.pravo působil vystřelený kulový projekti1 (
qpálený z krátké střelné zbraně dokrmentované ve vyšetřovacím spise - revolver
§mitlr * Weston .vzor 337, ráže 38). Vstřel Se nacházel na pravé boční ploše hnrdníkt
ve výši i l. žebra v ťirovni zadni podpažní čáry, střelný kanál pak sniěřoval poměmě
strmě vzlrůru, zprava doleva a mirně dozadu ( z pohledu poškozeného) přes píav.,ý jatemí
lalok, bránici, dolní lalok pravé plíce, jicen, levou 1 avní prudušku, homí lalok levé
plíce a dále pronikl 1, mezižebřím vlevo vzadu až do oblasti za ler.,ou klíční kostí zevně,
kde byl nalezen projektil. V průběhri střelného kanálu bvly zasaženy obě plice a daiši
nitrohrudni strukrury, v dťlsledku čehož došlo k masivnímu kláceni do pohrudničních
dutin { celkem zjištěno 2.400 ml k*-e - viz obr.č.25 vložené fotodokumentace)- Vokolí
vstřelu byly prokázány tzv. doplňkové faktory vý,střelLr ( viz např. obr,č,12 vložené
fotodokumentace). která svědčí pro to. že se jednalo o Vstřel Z tZ\,. relativní biízkosti (
z odboinó literatuťy vyplíŤá" že doplňkové faktory výstielu jsou na povrchu tčla
detekor.ateiné pokud se ústí lrlar.ně nachází r.e vzdálenosti několika cnr od povrchu těla
zasženého - obvykle do vzdálenosti odpovídající marimáině dvojnásobku délky hlavně
zbraně). Ze sorrdnělékařskéiio lrlediska lze tedy konstatovet. že zbtaó byla v okamžiku
výstřelu od těla poškozerrého v ponrěrně malé vzdálenosti odpovidajicí někoiika cm (
cca 5-1ů). Plůběh a sněr střelnélro kanáiu je graíicky nodelován l1a stí,24 tohoto
posudku.

6, Yiz přcdchozí odpovědi.

,l.
Vzlrledem k charakteru a lokalizaci zjištěného poranění" s ohledem na srněr sířelného
kanálu lze konstatovat. že k výstřelu doš1o s největši pravděpodobnosti r. situaci a
vzáj€mné polóze střelce a poškozeného, kterou popsal ve své výpovědi Pave] Koblížek.
tedy žc střelec se nacházei l, poloze r.leže a v},střelii směren: vzhůru nad sebe na tělo
poškozerrého, kte4l, se nacházel v této dcrbě riad ninr. Hlaveň zbraně se nacháze]a ve
vzdálenosti několika cm od řup1l poškozeného. Vj.povědi svědků události ( Lukáš
Si,oboda, Roman Svoboda) , kteró popisují slřelbu na vzdálenost lěkolika metrů do
slojící osoby ze soudnělékařského lrlediska v žádnénr připadě neodpovídají objektivně
z,jištěnému zraněni.

Poškozený na následky utrpěného zlanění ve i,elmi krátkó době zemiel v důsledku
rryLitřniho vykrr"ácení ( v průbělru několika rnálo minut po utrpěni zrančrrí). Pol-ud by
uvedené poranění přežil, byio by toto }rodnoceno ze soudnělékařského hlediska
jednoznačně jako těžká ťljrna na zdraví r.e smyslu poškození důležitého orgárru ( plíce.
hrudní dutina) s bezpťostředním ohrožením žil'ota, Poraněni však mělo v pcsuzovaném
připadě jednoznačně smrtelný charakter.

8,
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Ta rrastala rýhradně na laše rrvedeném ťrazovém podkladě v důsledku zá§tielu tnrpu

po§kozeného s vtutřnírn vyk-vácenim,

III. Znaleckó doložky

Zia]erbÝ oosudek isen1 podo] jako ználg- júenovaný roáorlnndÍ§ K'aisk'ho io§litj v Hradci kraloýj 7e dne 9' 1 1 ' l990' č' j 'spÍ

iil"i;;:"";kúái;;á, zd;\oml§Ni, M\ěn l ,oud. lck3..r.l,

;:rr.recú lir<o. je zapsi" p",r po;, E,;!!!§ zfffile,kého d€níku,

Znniečné a náhrdd! nák]adů ilčOj i podle pňpojené l]kvldace,

n,!UDí Radovai il{vĚl"

Z*l..kýPos,.,d*k]rť!r:pnťJ]ir,}ioZtr!]ci]n],rc,vanj"r,?-io{i!u§nrvlěsLskeiosoti'!!Pl3z,Zedne:l_,1,i99]:,i,snr,i,i]il]!pró
.ar.i"an] o;.. 

",l.,]1 
*ni.,!j. olr š.;i ioudni iék"iisiýt,

2na7 ,,:}J r lJr. jť:,,.:

ZJiilečré 3 ráiB&r nák]3dn účlr,ji poilie lrnpo_iené likvid.lc,,

l,iri] \,1,_,t]l. l'nl r] Tou!.]ik, P]:'


