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Nejdfiív si shrÀme fakta: Pozdûj‰í
obvinûn˘ s kamarádem odváÏeli
kamarádovu známou ze slavnos-

ti. Po pfiíjezdu na oplocen˘ pozemek se
zahradou a zahradním domkem je po-
zvala na kávu a poÏádala je, aby na za-
hradû rozloÏili nábytek, poté ode‰la do
domku pfiipravovat kávu. Objevil se star-
‰í muÏ v podnapilém stavu – její nevlastní
otec – a zv˘‰en˘m hlasem a nevybíra-
v˘mi slovy se doÏadoval pfieparkování
automobilu obvinûného, kter˘ stál na pfií-
jezdové cestû. Kamarád tedy odjel s au-
tomobilem a obvinûn˘ rozkládal nábytek,
jak ho sleãna poÏádala. Po pfieparková-
ní automobilu se kamarád obvinûného
vrátil. Potom se v‰ak vrátil i podnapil˘
muÏ s úmyslem pfiimût je k opu‰tûní po-
zemku. Sleãna ale fiekla, Ïe si ho nema-
jí v‰ímat, Ïe to je strejda a Ïe je opil˘.
Dál se verze obvinûného i postfielené-

ho rozcházejí. Jisté je jen tolik, Ïe do‰lo
k potyãce, ve které obvinûn˘ nejdfiíve
pouÏil pepfiov˘ sprej a poté legálnû dr-
Ïenou pistoli Glock 19C ráÏe 9mm Luger,
ze které tfiikrát vystfielil. Jedna ze stfiel pro-
‰la ‰ourkem a stydkou kostí postfielené-
ho, dal‰í dvû jeho pravou a levou paÏí.
Následnû se obvinûn˘ pokusil poskytnout
postfielenému první pomoc, v ãemÏ mu
zabránili okolostojící, a zavolal policii, kte-
ré se po jejím pfiíjezdu sám pfiihlásil.

VERZE OBVINùNÉHO
Obvinûn˘ tvrdí, Ïe postfielen˘ byl pfii

svém druhém návratu agresivní, nadával
jim a vyhroÏoval „rozbitím huby“ . Pro-
to se rozhodl z pozemku odejít, ale dfiív,
neÏ tak staãil uãinit, opil˘ muÏ k nûmu pfii-
stoupil zezadu, uchopil jej za levé rame-
no, otoãil k sobû a nûkolikrát jej udefiil
pûstí do obliãeje. Proto obvinûn˘ vytáhl
pepfiov˘ sprej, kter˘ útoãníkovi nastfiíkal
do obliãeje. Nepfiineslo to Ïádan˘ efekt,
útoãník stále pokraãoval v úderech do ob-
liãeje. Obvinûn˘ couval a útoãník jej sra-
zil na zem, kde jej jedním kolenem zaklekl
a pokraãoval v bití, zejména do hlavy. Po
urãité dobû obvinûn˘ sáhl pravou rukou
k pasu a vytáhl pistoli, pfiestal se kr˘t i le-
vou rukou, tou natáhl zbraÀ a z úrovnû
bfiicha vystfielil. Poté, co útoãník na v˘stfiel

nijak nereagoval, vystfielil je‰tû dvakrát.
Útoãník pokraãoval v bití a stfielec se pak
uÏ jen kryl. Asi po 10 sekundách útoãník
vstal, snad minutu stál, a kdyÏ zjistil, Ïe
krvácí, lehl si na zem.

VERZE POST¤ELENÉHO
Postfielen˘ tvrdí, Ïe pfii‰el na svÛj po-

zemek a Ïádal obamladíky, aby jej opus-

tili, Ïe si je tamnepfieje. Agresivní chování
i vulgaritu popfiel. Po opakovan˘ch v˘-
zvách kamarád obvinûného pozemek
opustil, obvinûn˘ v‰ak zÛstal a choval se
arogantnû (pozdûji postfielen˘ toto aro-
gantní chování upfiesnil jako gesta hlavou).
Uchopil tedy obvinûného obûma rukama
za levou paÏi a vykazoval jej z pozemku.
Jakékoli údery popfiel. Obvinûn˘ semuvy-

Pfied pûti lety do‰lo v Kru‰n˘ch horách k incidentu, kdy napaden˘ majitel legálnû
drÏené zbranû postfielil útoãníka. Pfiípad se táhl pût let a reportéfii sdruÏení Lex,
zab˘vajícího se ochranou práv drÏitelÛ zbraní, byli u kaÏdé fáze fiízení pfied soudem.
Pfiiná‰íme vám tedy pohled na to, jak takov˘ proces vypadá…

STALO SE: Stfielba
v Kru‰n˘ch horách

Místo činu: zahrádka u chatky. Číslem jedna je označena ona vzápětí ztracená bunda,
která by mohla leccos vypovědět.




