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Smrtelné poranění hlavy šípem vystřeleným 
z kuše s neobvykle zachovanou poúrazovou 
volní aktivitou – kazuistika
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SOUHRN
Autoři prezentují případ smrtelného poranění hlavy muže mechanickou střelnou zbraní – kuší. Zraněný muž se závažným intrakraniálním poraněním nejenže 
byl schopen volní pohybové aktivity, ale dokonce komunikoval i s dalšími osobami na místě události. Poškozený podstoupil urgentní neurochirurgickou ope-
raci. Osmý den však v nemocnici zemřel. Pitva ani následná šetření účast druhé osoby jednoznačně neprokázala. 
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Fatal head injury caused by a crossbow arrow with unusually preserved posttraumatic 
volitional activity – case report

SUMMARY
The authors deal with a case of suicidal attempt resulting in a fatal head injury. A young man shot himself with a serially produced mechanical sports crossbow. 
The young man with a critical intracranial injury, a penetration, was nevertheless capable of basic locomotive activity, as well as of coherent communication 
with another people present at the scene. The critically injured patient was transported from the scene directly to medical centre where he subsequently 
underwent a neurologic surgery. On the eight day after the incident he died in the hospital as a result of sustained wounds. During the autopsy, a penetrating 
arrow-shot wound head injury was certified, occurring in the right and left temple area. Signs of a complex decompressive craniectomy were established too. 
The shooting channel was generally horizontally oriented, extending from the right to the left side, from behind in a 10 up to 15 degrees angle to the frontal 
plane, penetrating the brain from the right temple lobe and the frontal lobe, thereby pervading also frontal horns of lateral ventricles, and from the left afflicti-
ng the frontal lobe on the left side of the brain. In the course of the shooting channel, brain contusion occurred, accompanied by intraventricular haemorrhage. 
In addition, a heavy cerebral oedema, multiple secondary malacias, Durett haemorrhages and extensive thrombosis of cerebral sinuses were stated. In the 
course of police investigation, based mainly on the information given by the wounded man right after he had been found at the scene, it was revealed that 
another person might have been involved. The forensic autopsy, the investigation of the Police and the subsequent criminalist-ballistics expert investigation, 
supported by a series of experimental substitutive target shots, didn’t, however, decidedly prove that any other culprit had been involved.
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ační a sportovní střelbu, v některých zemích je k  lovu i nadále 
užívána pro svou výkonnost a  tichou střelbu (v České republi-
ce je stejně jako luk pro lov zakázána). S  poraněním kuší, po-
tažmo i s poraněním jinými mechanickými střelnými zbraněmi, 
se jako soudní lékaři setkáváme spíše výjimečně. Zpravidla jde 
o suicidální pokusy a náhodná poranění, v  literatuře jsou však 
popsány i vraždy kuší (2-12). U nás se problematice mechanic-
kých střelných zbraní blíže věnoval Beran (1). V našem sdělení 
dokumentujeme případ mladého muže, který byl nalezen ot-
cem na dvorku svého rodinného domku se střelným poraněním 
hlavy šipkou (termínem šipka zde označujeme šíp určený pro 
střelbu z  kuše). V  příspěvku se zaměříme především na doku-
mentaci neobvykle zachované volní aktivity zraněné osoby a na 
morfologii poranění samotného, kriminalistické aspekty tohoto 
případu budou zmíněny pouze okrajově.   

POPIS PŘÍPADU

Na jaře roku 2014 byl kolem 21:30 hodiny nalezen otcem na 
dvoře svého rodinného domu mladý muž (29 let) s již na první 

Mechanické střelné zbraně (luk, kuše, prak) jsou lidstvu známy 
již od nepaměti. První zmínky o kuši se objevují již ve starověké 
Číně, a to v 5. století př. n. l., kdy její masové použití zmiňuje ve 
své knize Umění války legendární čínský vojevůdce Sun-c´. Ar-
cheologické nálezy dokonce dokládají konstrukce podobné vel-
mi primitivním kuším staré již cca 9000 let. Největšího rozkvětu 
doznalo použití kuší ve středověku, kdy představovaly velmi 
obávanou zbraň na bitevním poli, schopnou prorazit nejenom 
brnění, ale dokonce i plátovou zbroj rytíře. S nástupem a s roz-
šířením střelného prachu pak byla kuše z  bojového nasazení 
postupně vytlačována stále dokonalejšími palnými zbraněmi 
a stala se tak zbraní používanou spíše k lovu. Dnes se s kuší se-
tkáváme především jako se zbraní určenou primárně pro rekre-


