Dvojnásobná vražda s usvědčujícím
kousnutím na těle pachatele – kazuistika
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SOUHRN
Autoři prezentují případ dvojnásobné vraždy ostrým nástrojem, ve kterém se pachatel pokusil zakrýt své jednání posmrtným spálením pozůstatků a následným přejetím automobilem. V průběhu zápasu zanechala jedna z obětí na těle útočníka ránu kousnutím, která se stala předmětem dalšího zkoumání, spočívajícím ve vytvoření otisků chrupu obou obětí v průběhu soudní pitvy a následným porovnáváním stop trasology Kriminalistického ústavu Praha.
Klíčová slova: dvojnásobná vražda – bodnořezná poranění – zakrytí činu – rána kousnutím – otisky chrupu

Double homicide with a damning bite mark on the offender´s body – case report
SUMMARY
The authors deal with a case of a double homicide, the parental murder made by their older son, which was committed by a combination of stabbing and
cutting wounds. The perpetra-tor tried to hide the bodies, so he doused them with gasoline and set fire to them on a lonely forest road. Then he ran over the
remains by his car. The cause of death was in both cases open wound of the neck - autopsy findings of the woman´s body testified for a blood aspi-ration, on the
man´s body it was not clear for a partial charring, so the possibilities were blood aspiration, air embolism or external bleeding with haemorrhagic shock. There
were also many other injuries on the bodies, especially of the post-mortem origin. During the combat, one of the victims – the mother – bit the assailant´s left
forearm. So a few days after creation the injury on murderer´s left upper extremity, the police technicians took photos and during the forensic autopsies of both
bodies, authors created the impressions of the teeth. The utilities were loaned from Department of Stomatology of University Hospital Královské Vinohrady in
Prague and they were designed for the general adult population. The work was more difficult for the state of mortal remains, which were damaged by combination of fire and blunt violence. However finally the impressions of each arch were made, and they were given to the experts from Institute of Criminalistic
Prague, who compared them with pictures of the bite mark. The results of this analysis were used in a court as evidence against the perpetrator.
Keywords: double homicide – stab and slashed wounds – covering the crime – bite mark - impressions of the teeth

Soud Lek 2017; 62(1): 2–5

V prezentovaném případu přispělo k objasnění zejména přiznání pachatele, který s policií ochotně spolupracoval, vylíčil
celý děj daného trestného činu, včetně snahy o zakrytí vraždy
s detailním popisem jednotlivých úkonů, které na tělech zemřelých učinil. Důležitou skutečností byl nález atypického poranění
na těle pachatele, a to poranění vzniklého stiskem lidských čelistí, tedy kousnutím. Tento nepříliš častý nález (vyjma sexuálních
napadení), tj. pokousání pachatele obětí jako známky obrany
proti útoku (4), vedl k vytvoření otisků zubních oblouků obětí,
které byly dále předány ke zkoumání a porovnání s výše zmíněným zraněním na těle pachatele, a následně použity jako jeden
z důkazních materiálů.

Vraždy mezi rodinnými příslušníky nejsou příliš vzácné, stejně
jako snaha o zakrytí trestného činu likvidací pozůstatků zemřelých, např. založením požáru (1), rozčleněním těl, pohřbením na
opuštěném místě apod. Zakládání ohně za užití vhodného podpalovače jako způsob zakrytí usmrcení jiné osoby samo o sobě
též není raritní (2,3). Kombinace odstranění pozůstatků obětí lze
však na pracovištích soudních lékařství spatřit poměrně zřídka,
zejména pak spojení ohně a tupých poranění při následném
přejetí osobním automobilem.
Působení různých forem fyzikálního, resp. mechanického násilí na lidské tělo vede k znehodnocení intravitálně vzniklých
poranění a objevení se postmortálních poranění, která jsou
vzhledem k termickému poškození obtížněji hodnotitelná, v některých případech je téměř nemožné se vyjádřit k vlastní příčině
smrti.
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1. Vyšetřené okolnosti
V září roku 2015 bylo na policii přijato oznámení od mladého
muže vietnamské národnosti, že již 3 dny pohřešuje své rodiče.
Prvotním šetřením bylo zjištěno, že oba zmizeli z vlastní prodejny
potravin, kde zanechali své mobilní telefony, provozovna nebyla
uzavřena a v místnostech se na podlaze nacházely krevní skvrny.
K výslechu byl přizván také bratr oznamovatele, starší ze synů,
který uvedl, že rodiče v místnosti skladu usmrtil. Důvodem útoku
byly nadávky a facky ze strany otce. Neboť měl ve chvíli konfliktu
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