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Krajský soud v Hradci Králové vynesl v úterý 24. listopadu rozsudek nad třiadvacetiletým
Danielem Haklem z Náchoda, který v dubnu letošního roku napadl na břehu řeky Metuje v
Náchodě Bělovsi jednačtyřicetiletého bezdomovce litevské národnosti.
{jathumbnail off}
Mladík podle spisu po poškozeném třikrát hodil lahvemi od vína, muž bez domova na následky
vážných zranění - zlomenin a rozsáhlého zhmoždění mozku zemřel. Hakl u soudu řekl, že
svého jednání lituje. Podle soudního znalce jednal v afektu. Psychiatři u něho nezjistili duševní
poruchy, pouze uvedli, že jeho osobnost je nedozrálá, ale bez známek významné disharmonie.
Pro výši trestu bylo rozhodující i to, že náprava mladíka je podle nich pravděpodobná. Soud
potrestal mladého muže za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti odnětím svobody na pět
a půl roku, původně mu hrozilo až 15 let. Rozsudek je pravomocný.

Případ se stal letos v dubnu. U břehu řeky Metuje za hypermarketem Albert v Bělovsi byl
nalezen mrtvý muž. Už na počátku vyšetřování bylo zřejmé, že zemřel násilnou smrtí. Daniel
Hakl byl ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví s následkem smrti
obviněn za zhruba 50 hodin od nálezu těla.

"Motivem k činu měly být podle výpovědi obviněného i hlavního svědka, který byl tomuto
jednání přítomen, dlouhodobé stížnosti na chování bezdomovce v okolí obchodního domu
Albert. Zástupce bezpečnostní agentury zajišťující ochranu obchodního domu se domluvil se
svým známým, aby mu pomohl tento "problém" řešit. Společně šli tedy v pátek odpoledne za
poškozeným do jeho improvizovaného příbytku na břehu řeky, aby mu důrazně domluvili.
Obviněný muž pro zvýšení důrazu třikrát hodil lahev ležícímu muži na oblasti hlavy, z čehož
dvakrát jej zasáhl tak, že mu způsobil velmi vážná zranění. Potom z místa odešli a zanechali
těžce zraněného muže bez pomoci," sdělila tehdy krajská policejní mluvčí Ivana Ježková.

Zdroj www.nachodskyswing.cz
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