
1. Glosář 
1.1. Poranění 
1.2. Zbraně 
1.3. Střelivo 

2. Vstřel - vstřelový otvor, vstřelový defekt 
2.1. Absolutní blízkost 
2.1.1. Střelné poranění z absolutní blízkosti - úplný kontakt 

Otisk čelové části zbraně 
Kouřová (plynová) dutina 
Lacerace okolí vstřelového defektu 
Podkožní krevní výron 
Periostální známka 

2.1.2. Střelné poranění z absolutní blízkosti - »volný kontakt« 
2.1.3. Střelné poranění z absolutní blízkosti - neúplný kontakt.... 
2.1.4. Střelné poranění z absolutní blízkosti - úhlový kontakt 
2.2. Relativní blízkost 
2.3. Vzdálenost 

3. Výstřel - výstřelový otvor, výstřelový defekt 
Typické morfologické formy výstřelu 
Doplňkové atributy a charakteristiky výstřelu 

4. Střelný kanál 
4.1. Tříštivý/trhavý účinek střely 
4.2. Dynamický účinek střely 
4.3. Faktory ranivého účinku střely 
4.4. Poranění kostí 

5. Poranění malorážkovou střelou 
5.1. Absolutní blízkost 
5.2.Relativní blízkost 



6. Poranění vysokorychlostní střelou 
6.1. Absolutní blízkost 

Základní charakteristiky poranění 
6.2.Relativní blízkost 
6.3.Vzdálenost 

7. Střelné poranění brokovými zbraněmi 
7.1. Vnitřní a vnější balistika 1 
7.2. Terminální a ranivá balistika 3 
7.3. Absolutní blízkost : 

Kontaktní poranění - shrnutí : 
7.4. Relativní blízkost : 
7.5. Vzdálenost : 

8. Střelné poranění historickými zbraněmi a jejich replikami...: 
9. Střelné poranění neletálními střelnými zbraněmi - neletálnín 

střelivem : 
Příklady neletálního střeliva a zbraní 

g.i.Taser 
10. Střelné poranění expanzními zbraněmi : 

10.1. Střelné poranění expanzními přístroji 
11. Střelné poranění plynovými zbraněmi : 

11.1. Vzduchovky a větrovky 
11.2. Paintballové a airsoftové zbraně 

12. Střelné poranění mechanickými zbraněmi : 
12.1. Luk 
12.2. Kuše - samostříl 
12.3. Prak 
12.4. Harpuna 
12.5. Poranění šípem (šipkou), střelou z praku 
12.6. Nůž s výmetnou čepelí 

13. Střelné poranění podomácku vyrobenými nebo upravenými 
střelnými zbraněmi : 

14. Prohlídka mrtvého těla se střelným poraněním na místě činu...: 
14.1. Prohlídka oděvu 
14.2. Prohlídka těla zemřelého 
14.3. Prohlídka vlastního střelného poranění 

15. Pitevní postup při střelném poranění 
15.1. Prohlídka oděvních svršků 
15.2. Zevní prohlídka těla 



15-3- Pitva hlavy 
15.4. Pitva ostatních částí těla 
15.5. Laboratorní vyšetření 
15.6. Klinické aspekty hodnocení střelného poranění 

16. Poranění a nálezy imitující nebo překrývající střelné 
poranění 
16.1. Nálezy imitující střelné poranění 

Vitální poranění a změny 
Artefakty 

16.2. Nálezy imitující prachovou tetováž 
Nepravá prachová tetováž 
Pseudotetováž 

16.3. Nálezy imitující lem sazí 
16.4. Překrývající nálezy 

Lokální faktory 
Celkové faktory 

17. Rentgenové vyšetření střelných poranění , 
17.1. Rentgenové vyšetření 
17.2. Výpočetní tomografie 
17.3. Nukleární magnetická rezonance 

18. Fotografická dokumentace střelných poranění 
19. Zplodiny výstřelu - soudnělékařské aspekty 

19.1. Soudnělékařské postupy 
19.2. Speciální metody 

20. Schopnost jednání po střelném poranění 
21. Indicie sebevraždy střelnou zbraní 

Vzdálenost střelby 
Lokalizace vstřelu 
Poškození oděvních svršků 
(Ne)Přítomnost zbraně na místě činu 
Stopy na rukou sebevraha 
Zbraň neobvyklé (nestandardní) konstrukce 
Přítomnost dalších sebevražedných mechanismů či známek 

sebevražedného jednání 
Dopis na rozloučenou 
Anamnéza 


