
Okresní soud v Ostravě 

K č.j. 71T121/2018 

 

Vyjádření obžalovaného k pozměněnému/zfalšovanému 

Přijímacímu protokolu poškozené ze dne 22. 9. 2017 doloženého KÚČOCH FN Ostrava 

 

Vážená paní soudkyně, 

 

Dne 29. 11. 2019 KÚČOCH FN Ostrava doložil soudu pozměněnou/zfalšovanou lékařskou 

zprávu, tj. Příjímací protokol poškozené ze dne 22. 9. 2017, kde bylo provedeno celkem 9 

změn/úprav oproti původnímu Přijímacímu protokolu, který je součástí ústavního znaleckého 

posudku LF FN Olomouc ze dne 20. 11. 2018. 

 

Vyšetření poškozené chronologicky: 
1. Vyšetření v traumatologické ambulanci FN Ostrava – 18:13 hod. 

2. Provedeno 8 RTG vyšetření (lebky, krku, zápěstí a končetiny) - bez zjevných  RTG 

známek čerstvého traumatu – 18:16 hod. 

3. Vyšetření v ambulanci KÚČOCH FN Ostrava – 19:15 až 19:25 hod. 

4. Vystavení Přijímacího protokolu na KÚČOCH FN Ostrava – 19:38 až 20:13 hod. 

5. Cílené neurologické vyšetření na KÚČOCH FN Ostrava – 21:18 hod. 

 
9 provedených změn/úprav: 

1. V původním protokolu není uvedeno 

 A: bydlí s rodinou 
2. V pozměněném protokolu jsou opraveny překlepy 

 ztato již vysazena 

 bezvědomí nebylo,. nezvracela, 

 Vyhledala ošetření na traumatologickém ambulanci 
3. V pozměněném protokolu je vymazána zkratka u RTG „lbi“, aby se zatajilo, že 

radiolog FN Ostrava zjistil, že RTG lbi. bylo bez traumatických změn! 

 „Vyhledala ošetření na traumatologické ambulanci, kde provedeny RTG 
lbi. RTg zápěstí -toto bez traumatických změn.“ 

4. V pozměněném protokolu jsou přehozené věty, aby to vypadalo, že podezření na 
lomnou linii v oblasti kloubního výběžku mandibuly vlevo bylo zjištěno již v 
Radiodiagnostickém ústavu FN Ostrava a ne až MUDr. Evou Kovalovou 
v ambulanci KÚČOCH FN Ostrava! 

 „Vyhledala ošetření na traumatologické ambulanci, kde provedeny RTG lbi 
. RTg zápěstí -toto bez traumatických změn, RTG lbi: susp. lomná linie v 
oblasti kloubního výběžku mandibuly vlevo. K dalšímu vyšetření odeslána 
na naše pracoviště.“ 



5. V pozměněném protokolu je vymazána část věty 

 „popis RTg zápěstí negativní“ 
6. V pozměněném protokolu jsou navíc uvedeny naměřené hodnoty 

 Výška, váha, BMI, TK, puls, teplota 
7. V pozměněném protokolu je na závěr dopsána věta: 

 „eče: Ošetření zlomeniny mandibuly mezičelistní fixací, neurologické 
vyšetření, analgetizace“ 

8. V pozměněném protokolu je na konci stránky dotištěno schéma nasazení IMF 

 
9.  Ještě 14 měsíců po vystavení protokolu nebyl původní Přijímací protokol 

podepsán! 

 
Důkazem, že tento Příjímací protokol poškozené ze dne 22. 9. 2017 doložený FN Ostrava dne 
29. 11. 2019 zdejšímu soudu a MUDr. Evou Kovalovou předložený dne 1. 6. 2020 byl zpětně 
upraven je také Propouštěcí zpráva ze dne 27. 9. 2017. 

 V Propouštěcí zprávě jsou totiž stejné překlepy, stejné formulace, stejný 
slovosled, stejné pořadí vět jako v Ambulantní zprávě poškozené ze dne 22. 9. 
2017 a v kopii Přijímacího protokolu poškozené, který je součástí ústavního 
znaleckého posudku LF FN Olomouc ze dne 20. 11. 2018 a ve zkrácené verzi je i 
součástí znaleckého posudku MUDr. Igora Dvořáčka. 

o Překlepy 
 bezvědomí nebylo,. nezvracela, 
 Vyhledala ošetření na traumatologickém ambulanci 

 

Už v této Propouštěcí zprávě poškozené ze dne 27. 9. 2017 lékaři KÚČOCH FN Ostrava 
uvedli nepravdivé diagnózy, pozměnili výsledek RTG lbi. vyšetření a zatajili další důležité 
skutečnosti! 

 Uvedli nepravdivé diagnózy 
o Zlomenina levého kloubního výběžku dolní čelisti (Fractura proc. 

articularis mandibulae I. sin) 
o Otřes mozku (Commotio cerebri) 
o Podvrtnutí krční páteře (Distortio Cp) 

 V neurologické zprávě z 23. 9. 2017 je ale uvedeno Distorze Cp v. s.  
o Pohmoždění obou paží (Contusio brachii bilat) 

 V žádné z šesti lékařských zpráv z vyšetření poškozené na 
traumatologii, v ambulanci KÚČOCH, ani v Přijímacím protokolu 
KÚČOCH, ani v neurologických zprávách z 22. 9. z 23. 9. a z 26. 9. 
2017 není vůbec nikde uveden popis paží. Tato diagnóza jako 
taková je uvedena pouze v Propouštěcí zprávě z 27. 9. 2017! 

 Pozměnili větu s výsledkem RTG lbi. vyšetření, která je uvedena v Ambulantní 
zprávě a v původním Přijímacím protokolu poškozené ze dne 22. 9. 2017. 



o „Vyhledala ošetření na traumatologickém ambulanci, kde provedeny RTG 
lbi.“ konec věty odskok na nový řádek 

o „RTg zápěstí –toto bez traumatických změn.“ 
Touto drobnou úpravou textu chtěli zakamuflovat výsledek RTG lbi. 
vyšetření, které bylo bez traumatických změn! 
Dále podpořeno níže v textu … 

o „Dle RTG lbi: susp. lomná linie v oblasti kloubního výběžku mandibuly 
vlevo,“ 

o „RTG zápěstí negativní“ 

 Neuvedli, že poškozené bylo děláno RTG vyšetření krku a krční páteře a s 

jakým výsledkem! 
 

Všechna tato nepravdivá sdělení a zatajování důležitých informací v Propouštěcí zprávě 
poškozené, zpětné úpravy Přijímacího protokolu poškozené měly za cíl jediné, obhájit 
správnost léčení poškozené a potvrdit nasazení pevné mezičelistní fixace! 
 
Existuje hned několik důkazů a svědků, že „poškozené“ v době od 24. 9. 2017 do 9. 10. 2017 
nebyla nasazena pevná mezičelistní fixace (napevno sdrátované čelisti k sobě)! V žádném 
úředním záznamu není zmínka o tom, že by poškozená špatně artikulovala, měla problémy 
s řečí nebo, že jí nebylo rozumět. 

 24. 9. 2017 jsem byl se všemi 3 našimi dětmi za exmanželkou v nemocnici, nikdo z 
nás si nevšimnul, že by měla napevno sdrátované čelisti k sobě, že by nemohla 
otevírat ústa, nebo že by měla sníženou možnost vyjadřování. Po mě dokonce 
před našimi dětmi řvala! 

 24. 9. 2017 se mnou telefonovala v 18:30 hod. 1:18 sec. 

 25. 9. 2017 volala do školy TJ Bílovec viz obžaloba, cituji: 
o „Na to reagovala (poškozená) tak, že telefonovala (25. 9. 2017) Mgr. 

Renatě Fialové a ptala se, co manžel chtěl“. 

 25. 9. 2017 se mnou telefonovala v 15:51 hod. 3:05 sec. 

 25. 9. 2017 se mnou telefonovala v 18:02 hod. 3:29 sec. 

 26. 9. 2017 vyšetřoval poškozenou neurolog MUDr. Čábal, který do lékařské 
zprávy uvedl „bez poruchy řeči“. 

o Jak s ním dotyčná hovořila? 

 26. 9. 2017 se mnou telefonovala v 21:39 hod. 1:41 sec. 

 27. 9. 2017 se mnou telefonovala v 7:32 hod. 1:49 sec. 

 2. 10. 2017 vypovídala na OSPOD 

 3. 10. 2017 se mnou telefonovala v 17:15 hod. 1:57 sec. 

 4. 10. 2017 byla s dětmi 45 min.  

 5. 10. 2017 podávala vysvětlení na policii, výslech prováděli Bc. Monika Rybářova 
a Bc. Martin Staněk z OOP Ostrava - Vítkovice 

o S pevnou IMF začala vypovídat v 8:54 hod., přerušení od 10:50 hod. do 
11:45 hod., skončila vypovídat ve 12:55 hod. 

o Vypovídala 3 hod. - 5 stran textu 
o 1 A4 za 36 min. 

 5. 10. 2017 proběhlo sociální šetření OSPOD v místě jejího bydliště 



 11. 10. 2017 pokračovala v podání vysvětlení na policii, výslech prováděli opět Bc. 
Monika Rybářova a Bc. Martin Staněk z OOP Ostrava - Vítkovice 

o V té době již bez pevné IMF, začala vypovídat v 10 hod. a skončila 
vypovídat ve 12:14 hod. 

o Vypovídala 2:14 hod. - 3 strany textu 
o 1 A4 za 45 min. 

o  Z toho tedy vyplývá, že s pevnou IMF vypovídala rychleji než 
bez pevné IMF! 

 Specifickým problémem pevné mezičelistní fixace (napevno 
sdrátovaných čelistí k sobě) je komunikace s pacientem. V 
důsledku nemožnosti otevření úst (při pevné mezičelistní fixaci), 
bolesti při pohybu čelistí je mluva pacienta často obtížně 
srozumitelná. Je nutné naučit se rozpoznávat potřeby pacienta a 
dopřát mu dostatek času při mluvě. 

 6. 10. 2017 byla poškozená se mnou a s dětmi 1,5 hod., kdy před námi normálně 
svačila! 

 

Přílohy: 

 1. kopie Přijímacího protokolu ze dne 22. 9. 2017 byla soudu předložena 10. 12. 2018 

a je součástí ústavního znaleckého posudku LF FN Olomouc ze dne 20. 11. 2018, tzn. 

ještě 14 měsíců po jeho vystavení, byl založen v chorobopise poškozené! 

 2. Kopie Přijímacího protokolu ze dne 22. 9. 2017 byla soudu doložena FN Ostrava dne 

29. 11. 2019, tzn. o 1 rok později, než byl do spisu založen ústavní znalecký posudek LF 

FN Olomouc a 27 měsíců po jeho vystavení! Dne 1. 6. 2020 přinesla k soudu MUDr. Eva 

Kovalová, lékařka KÚČOCH FN Ostrava, totožný/stejný Přijímací protokol poškozené, 

jaký doložila FN Ostrava dne 29. 11. 2019, o kterém prohlásila, že se jedná o původní 

Přijímací protokol poškozené ze dne 22. 9. 2017! 

 Ambulantní zpráva poškozené ze dne 22. 9. 2017 

 Propouštěcí zpráva poškozené ze dne 27. 9. 2017 

 

 

V Ostravě: 10. 6. 2020 

 

                                                                                       
Ing. Marek Gába 

 

 


