
 

Protokol o ohledání místa činu 

 

Vrchní policejní komisařství v Bechyni, Provizorní pracoviště Vila 

Křepelička, Hvožďany u Bechyně 

 
 

Vypracoval: Vrchní Rada Vacátko 
 

 

Případ: Továrník Leopold Křepelka, Hvožďany u Bechyně, trv. bytem 
Tábor, Údolní 24. 

Datum a čas úmrtí: 26. října 1925 mezi 13:30 – 14:00 

Smrt: Násilná 
 

Popis oběti: Muž, 65 let, ženatý, majitel továrny (Křepelkovy 

obilniny), jeho oděv odpovídal skutečnosti, že byl velice 
zámožný. 

 

Protokol: Místo činu: Rodinná vila na okraji obce Hvožďany, které 
byla oběť majitelem. V době úmrtí oslavovala oběť, se svou 

rodinou a přáteli podepsání smlouvy, ve které se oběť a jeho 

nový zeť Helmut Vaněk (továrna „Vaňkova mletá semena“) 
domluvili na vzájemné a výnosné spolupráci. 

Oběť byla nalezena v hudebním salonku sedící ve zhroucené 

poloze, se zakloněnou hlavou a rozpřaženými pažemi. Při bližší 
prohlídce těla byla zjištěna povolená vázanka a rozepnuto 

několik knoflíčků kolem krku. V obličeji byl opocený, zejména 

na čele, pod nosem a na krku. Byla již zřetelná posmrtná 
bledost, kromě krku, který byl jemně zarudlý. Kolem rtů bylo 

zřetelné fialovomodré zabarvení, svědčící o nedostatku kyslíku.  

Z úst byl patrný silný zápach po hořkých mandlích. 
Při prvotním ohledání okolí místa činu byla nalezena v kabátu 

oběti kožená peněženka s doklady a větším obnosem, krabička 

se šňupacím tabákem, hřebínek a tabáková dýmka. V okolí 
bylo uklizeno, jen na konferenčním stole byly ještě nesklizené 

zbytky jídel a pití. Z dalších skutečností vyplývá, že s tělem 

oběti po smrti již nebylo manipulováno. S největší jistotou se 



nejednalo o násilnou smrt, pravděpodobnou příčinou je otrava, 

ale to prokáže až piva. 

 Oběť byla v době smrti obklopena rodinou a sloužícími, tedy 
manželkou Naděždou Křepelkovou, synem Viktorínem 

Křepelkou, dcerou Božidarou Vaňkovou a jejím mužem 

Helmutem Vaňkem. Dále pak komorník Alfons Špicl a 
služebná Oldřiška Hadimršková a Věra Ducháčková. 

 Při příjezdu policie byla manželka ve svém pokoji, kde po 
psychickém zhroucení odpočívala ve společnosti služebné 

Věry Ducháčkové. Na místě činu přibyla kuchařka Marie 

Špiclová, manželka komorníka. 
 

Způsob násilné smrti: Zřejmě otrava. 

 
Závěr: Je mrtev. 

 

 
 

      Vlastnoručně: Vrchní Rada Vacátko 
 


