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KAUSA STRAŇÁK-ŠIMON ZNOVUU SOUDU
V pondělí 21. října 2019 bude Krajským soudem v Brně, pobočkou ve Zlíně, projednán

návrh odsouzeného Davida Šimona na obnovu jeho trestního řízení

V pondělí v 9.00 hod. se u Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, v jednací síni
č. 206, koná veřejné zasedání o návrhu na obnovu řízení, ve kterémbyli k výjimečným trestům
24,5, resp. 20,5 roku, za osm let starou vraždu ve Slopném odsouzeniMaroš Straňák aDavid
Šimon. O návrhu bude rozhodovat senát zlínského soudce JUDr.Radomíra Koudely.

Straňák a Šimon byli odsouzeni na základě methody pachové identifikace, kterou se
Mgr.Robertu Cholenskému, Ph.D., brněnskému advokátu a obhájci Davida Šimona, poda-
řilo jako validní důkaz vyvrátit už v případě jeho předchozího klienta Michala Šnajdra. Ten
byl odsouzen na 10 let za únos, kterého se prokazatelně dopustily zcela jiné osoby. Šnajdrův
proces byl proto letos v únoru pravomocně obnoven.

Kuriosní je, že kroměmethody pachové identifikace byla jediným důkazem svědčícím
proti obviněným výpověď výpověď recidivistyMilana Rakaše, jemuž semělMaroš Straňák ke
spáchání tohoto zločinu ve vězení doznat. Rakašovi byl těsně před výpovědí u soudu přeru-
šen šestapůlletý trest za podvody, údajně, aby mohl absolvovat chirurgický zákrok, a když se
obhájce začal zajímat, kdy do vězení poté opět nastoupil, zjistil, že tam už nemusel: trest mu
byl opakovaně přerušován a nakonec, letos v lednu, mu byl zcela odpuštěn. Jak vážný je jeho
zdravotní stav, se dá snadno ověřit jak od lidí ze Svitav, kde patří ke známým postavám, tak
např. i z jeho facebookového profilu. Závěr z toho je jediný: Rakaš byl propuštěním odměněn
za to, že vypovídal nepravdivě, čímž umožnil odsoudit obžalované, proti nimž nebyly žádné
jiné důkazy než výsledky methody pachové identifikace, a naopak existovaly silné důkazy
v jejich prospěch.

Případ má řadu styčných ploch právě se Šnajdrovou kausou: vyšetřování vedl totožný
tým zlínských kriminalistů, dozor nad ním v přípravném řízení měl současný kroměřížský
soudceMgr.Roman Kafka a JUDr. Leo Foltýn, expertisy zpracovávali kynologové z Brna.

„Když se seznámíte s přiloženým návrhem,“ říká Cholenský, „uvidíte, jakmálo se zlín-
ská policie snažila vypátrat skutečného vraha a kolik úsilí naopak věnovala tomu, aby udělala
pachatele ze dvou nevinných lidí.“
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