Obžalovaní David Vaculík, Jaromír Lukeš a Ivo Müller a Václav Cojocaru, t.č. všichni ve vazbě ve
věznici v Ostravě se uznávají vinými, že v rámci své příslušnosti k extrémistickým skupinám a
hnutím spojené s rasovými projevy ve snaze se v rámci těchto hnutí i vůči společnosti zviditelnit
provedením větší akce před 120. výročím narození Adolfa Hitlera připadajícím na 20. dubna 2009,
které si členové těchto skupin obyvkle připomínají pořádáním nejrůznějších akcí.
Dne 18. 4. 2009 kolem 23:45 hodin po předchozím plánování, po té, co obžalovaný Jaromír Lukeš
znalý místních poměrů ve Vítkově, okrese Opava, vytipoval dům 58 v ulici Opavská ve Vítkově
obývaný početnou romskou rodinou s malými dětmi v úmyslu založit požár a usmrtit obyvatele
domu pro jejich příslušnost k této etnické skupině včetně osob mladších 15 let, po té co po
vzájemné dohodě společně přijeli do Vítkova automobilem Š Favorit, registrační značky 1T80393
obžaloveného Davida Vaculíka, který nejprve řídil obžalovaný Václav Cojocaru a dále ve Vítkově
obžalovaný Jaromír Lukeš.
V blízkosti místa útoku si připravili tři zápalné lahve tak, že obžalovaní Jaromí Lukeš, Ivo Müller a
Václav Cojocaru nalili nejméně do tří čtvrtin skleněných lahví od alkoholických nápojů o obsahu
nejméně 0,7 litru benzin natural. Do hrdel lahví vložili smotky tkaniny tak, že z nich vytvořili
zápalné knoty. Lahve, benzín i tkaninu předtím obstaral obžalovaný Václav Cojoracu. Po domluvě s
Davidem Vaculíkem a Ivo Müllerem nasedli do automobilu, který poté řídil obžalovaný Jaromír
Lukeš, na místa spolujezdce řidiče se posadil David Vaculík a na zadní sedadla se posadili
obžalovaní Ivo Müller a Václav Cojocaru a přijeli k vytipovanému domu v ulici Opavská 58. V
průběhu jízdy si, mimo obžaloveného Jaromíra Lukeše, zamaskovali obličeje a nasadili rukavice a
po příjezdu k domu z automobilu vystoupili obž. David Vaculík, Ivo Müller a Václav Cojocaru s
připravenými zápalnými lahvemi přistoupili k domu stojícímu podélně v blízkosti místní
komunikace, zapálili knoty lahví zapalovečem obstaraným obž. Jaromírem Lukešem, každý z nich
se postavil k jednomu ze čtyř oken, v pořadí odleva obž. David Vaculík, Ivo Müller a Václav
Cojocaru, zápalné lahve s hořícími knoty vhodili do oken tak, že došlo k rozbití lahví a rozhoření
benzinu a k zapálení hořlavých látek v domě, a poté z místa odjeli připraveným automobilem.
Tím způsobili v celém domě rychle se šířící požár a následné úplné vyhoření domu. Hořícím
benzinem byla podřísněna nezl. Natálie Kudriková, která spala na válendě pod oknem, a utrpěla
zranění bezprostředně ohrožující život, popáleniny 2. a 3. stupně na 77 % povrchu těla a popálení
horních cest dýchacích. Popáleniny byly lokalizované téměr na celém obličeji, na přední části
hrudníku, v bederní krajině a v celém rozsahu dolních a horních končetin, na některým místech
dosahovaly až 4. stupně a v důsledku těchto poranění byla poškozená hospitalizovaná od
19. 4. 2009 do 2. 12. 2009 ve FN v Ostravě a následně byla opakovaně hospitalizována 7 i více dnů,
podrobila se 14 operacím, nadále se podrobuje pravidelným rehabilitacím spojenými s
hospitalizacemi.
Lékařské zákroky řešily zajištění dýchacích cest, odstraněním devitalizované kůže, amputací 4. a 5.
prstu pravé ruky a 5. prstu levé ruky, v obou dolních končetinách došlo ke zkrácení achilových
šlach s poruchami chůze a stání. Doposud není u požkozené obnovena úchopová schopnost pravé
ruky a zůstaly jí plošné jizvy v obličeji, na trupu a všech končetinách. Také se u ní projevují potíže
ve smyslu psychické retardace. Při lékařských zákrocích jí byly prováděny autotransplantace
kožních štěpů. V průběhu dlouhodobé hospitalizace byla poškozená nezl. Natálie Kudriková
opakovaně v ohrožení života v důsledku popáleninového šoku, selhávání funkce ledvin a sepsí. Do
budoucna se u ní předpokládá řada nutných plastických zákroků, které ale neodstraní způsobené
následky.
Poškozená Anna Siváková, utrpěla popáleniny 2. stupně celkem na 27 % povrchu těla, které byly
lokalizovány především na horních a dolních končetinách a na levé straně tváře, pro které byla
hospitalizována v popáleninovém centru FN v Ostravě v době od 19. 4. 2009 do 2. 5. t.r.

a od 22. 8. 2009 do 3. 9. 2009. U poškozené Anny Sivákové v důsledku tohoto útoku došlo k
rozvinutí postraumatického syndromu s úzkostně depresivní symptomatikou.
Pavel Kudrik, utrpěl popáleniny 2. a 3. stupně celkem na 11 % povrchu těla, které byly především
na horních a dolních končetinách, na přední straně trupu, pro které byl hospitalizován od 19. 4.
2009 do 20. 4. 2009 ve Slezské nemocnici v Opavě, jednalo se u něj o středně těžká poranění s
průměrnou dobou léčení 3 týdny. V případě poškozených nezl. Natálie Kudrikové, Anny Sivákové,
Pavla Kudrika nedošlo k jejich usmrcení pouze shodou okolností nezávislých na vůli obžalovaných
a v důsledku poskytnutí vysoce kvalifikované lékařské péče. V místnosti obývané poškozenou
Annou Sivákovou, poškozeným Pavlem Kudrikem a poškozenou nezl. Natálii Kudrikovou také
byly přítomny nezl. Kristýna Siváková, nezl. Kornelie Kudriková, nezl. Pavlína Kudriková, které
spaly v postelích na protilehlé straně zasaženého okna, přičemž jen opět shodou náhod nedošlo k
jejich zasažením hořícím benzinem, utrpěním popálenin a k bezprostřednímu ohrožení jejich života.
V druhé části domu byli přítomni poškozená Vlasta Malá, která nespala, poškozený Václav Malý,
který spal. V době vhození zápalných lahví Vlasta Malá nebyla v bezprostřední blízkosti okna,
okamžitě vzbudila svého manžela Václava Malého spícího v posteli přímo pod oknem a neutrpěl
popáleniny.
Obžalovaní si noční dobu vytipovali, objekt a založení třech ohnisek požáru zvolili v úmyslu
usmrtit osoby přítomné v domě, případně ztížit jejich záchranu. Zapálením domu způsobili škodu v
částce nejméně 131 260 Kč a dům musel být poté demolován. Další škodu způsobili shořením
vybavení domu a osobních věcí poškozených. Tedy, jednak se dopustili jednání pro společnost
nebezpečného, které bezprostředně směřovalo k tomu, aby jiného úmyslně usmrtili. Takový čin
spáchali na více osobách zvlášť surovým a trýznivým způsobem na osobách mladších 15 let a pro
jejich příslušnost k etnické skupině, jehož se dopustili v úmyslu trestný čin spáchat, avšak k jeho
dokonání nedošlo. A dále zničili cizí věc a způsobili tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.
Čímž spáchali obž. David Vaculík, Jaromír Lukeš, Ivo Müller a václav Cojocaru jednak pokus
tresné činu vraždy podle ustanovení §8, odst. 1, §219 odst. 1, 2, písmeno a) b) e) g) trestního zákana
účinného v úplném znění do 31. 12. 2009 spáchaný formou spolupachatelství podle §9, odst. 2
téhož zákona a dále trestný čin poškozování cizí věcí podle ustanovení §257, odst. 1 trestního
zákona účinného v úplném znění do 31. 12. 2009 spáchaný formou spolupachatelství podle §9,
odst. 2 téhož zákona, odsuzují se obž. David Vaculík, Jaromír Lukeš, Ivo Müller, a to každý z nich,
podle ustanovení §19, odst. 2 za použití §29, odst. 2 a §35, odst. 1 trestního zákona účinného do 31.
12. 2009 k úhrnému a výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání 22 roků. Podle ustanovení §39a,
odst. 2, písm. t) trestního zákona účinného do 31. 12. 2009 se každý z těchto obžalovaných k
výkonu uloženého úhrnného výjimečného trestu odnětí svobody zařazuje do věznice se zvýšenou
ostrahou.
Podle §29, odst. 1 trestního zákona účinného do 31. 12. 2009 se současně u každého z těchto
obžalovaných rozhoduje, že doba výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou se pro účely
podmíněného propuštění do doby výkonu trestu nezapočítává.
Obž. Václav Cojocaru podle §219, odst. 2, §29, odst.2 a §35, odst. 1 trestního zákona účinného do
31. 12. 2009 k úhrnnému a výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání 20 roků. Podle ustanovení
§39a, odst. 2, písm. d) trestního zákona účinného do 31. 12. 2009 se obžalovaný k výkonu
výjimečného trestu odnětí svobody zařazuje do věznice se zvýšenou ostrahou.
Podle §228, odst. 1, trestního řádu jsou obžalovaní povinni nahradit škodu a společně a nerozdílně
zaplatit Revírní bratrské pokladně zdravotní pojišťovně, se sídlem Michálkovická 108, Slezská
Ostrava, částku 7 449 359 Kč. Pavlu Kudrikovi, částku 36 tisíc korun, přičemž poškozený se se

zbytkem svého nároku na náhradu škody odkazuje podle ustanovení §229, odst. 2 trestního řádu na
řízení ve věcech občanskoprávních. Anně Sivákové, částku 36 780 Kč, přičemž poškozená se se
zbytkem svého nároku na náhradu škody odkazuje podle ustanovení §229, odst. 2 trestního řádu na
řízení ve věcech občansko právních.
Nezl. Natálii Kudrikové, zastoupené zákonnými zástupci Annou Sivákovou a Pavlem Kudrikem,
právně zastoupené Pavlem Uhlem, advokátem advokátní kanceláře Rychetský Hlaváček Krampera,
Kořesnkého 15, Praha 5, částku 9 405 200 Kč. Podle §229, odst. 2 trestního řádu se poškozená nezl.
Natálie Kudriková, zastoupené zákonnými zástupci Annou Sivákovou, matkou, Pavlem Kudrikem,
právně zastoupené Pavlem Uhlem, advokátem advokátní kanceláře Rychetský Hlaváček Krampera,
Kořesnkého 15, Praha 5, odkazuje se se zbytkem nároku na náhradu škody na řízení ve věcech
občansko právních.
Podle §229, odst. 1 trestního řádu se poškozená nezl. Kristýna Siváková zastoupená
zákonným zástupcem Annou Sivákovou a právně zastoupené Pavlem Uhlem, advokátem advokátní
kanceláře Rychetský Hlaváček Krampera, Kořesnkého 15, Praha 5, Kornelie Kudriková, Pavlína
Kudriková, zastoupené zákonnými zástupci Annou Sivákovou, Pavlem Kudrikem, oba bytem na
stejné adrese, právně zastoupené Pavlem Uhlem, advokátem advokátní kanceláře Rychetský
Hlaváček Krampera, Kořenského 15, Praha 5, odkazují s nárokem na náhradu škody na řízení ve
věcech občansko právních.

