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Úvod 

Ač to nemusí být na první pohled zřejmé, loupeže patří mezi nejzávažnější a 

nejnebezpečnější trestné činy. To je dáno nepochybně skutečností, že tímto činem 

pachatel útočí nejen na majetek jiné osoby, ale především na její osobní svobodu ve 

smyslu svobodného rozhodování. To všechno za použití násilí, jež může nezřídka vést 

k ublížení na zdraví, ba dokonce i ke smrti oběti. Dalším důkazem, svědčícím o 

závažnosti loupeží, může být pocit strachu z tohoto deliktu. Šíří se společností, často 

živený prostřednictvím medializace nejhorších případů a celkem hojným počtem 

spáchaných loupeží. Tento strach je schopný negativně narušit běžný společenský život.  

Loupež lze spáchat nepřeberným množstvím způsobů. Od prostého loupežného 

útoku na osamělou osobu v nočním parku, přes loupeže spojené s prostitucí a drogami, 

až po důkladně naplánovaná loupežná přepadení peněžních ústavů skupinou ozbrojených 

pachatelů. Tato rozmanitost ve způsobech páchání loupeží si proto žádá metodiku 

vyšetřování, která si dokáže poradit s jakoukoliv variantou tohoto činu. Právě touto 

skutečností loupež vybočuje z řady ostatních trestných činů, jejichž vyšetřování mnohdy 

spojuje jednotná metodika, kupříkladu metodika vyšetřování drogové kriminality, 

metodika vyšetřování trestných činů proti životu apod. Pod samotným pojmem metodika 

vyšetřování si můžeme představit soubor specifických postupů, užívaných pro 

vyhledávání a zajišťování stop a dalších kriminalisticky relevantních skutečností, které 

se navzájem liší dle typu trestného činu, pro jehož vyšetřování a objasňování slouží.  

Cílem této práce je komplexně a uceleně zachytit problematiku a zvláště pak 

jednotlivá specifika metodiky vyšetřování loupeží. Jako základní nástroj k dosažení 

tohoto stanoveného cíle zvolím důkladnou analýzu zejména tuzemských 

kriminologických a kriminalistických publikací a odborných článků. Získané poznatky 

obohatím o zpracované údaje jednak z domácích výzkumů (například Institutu pro 

kriminologii a sociální prevenci), jednak ze zahraničních a mezinárodních studií. Rovněž  

chci pracovat s nejnovějšími daty získanými pečlivým rozborem statistik každoročně 

vypracovávaných Policií ČR a Ministerstvem spravedlnosti ČR. Práce bude zaměřena 

z větší části teoreticky, kdy pro lepší pochopení problematiky uvedu také praktické 

příklady, a z části analyticky, kdy bude problematika v jednotlivých kapitolách a 

podkapitolách uvedena nejprve obecně a následně rozebrána na jednotlivé konkrétní 

aspekty. 
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Skladba kapitol této práce je inspirována uspořádáním užívaným v 

kriminalistických publikacích, zabývajících se metodikou vyšetřování. V tom smyslu 

bude práce rozdělena do pěti kapitol, z nichž v první nastíním loupež z trestněprávního 

pohledu a v následujících čtyřech kapitolách se budu věnovat loupeži v kriminalistickém 

pojetí. 

Již zmíněná první kapitola vymezí loupež jako trestný čin z hlediska 

trestněprávního. Bude rozdělena na dvě podkapitoly, z nichž v první udělám exkurz do 

historie trestného činu loupeže a procesu tvorby právní úpravy tohoto činu od starověku 

až po současnost. Na to naváži druhou podkapitolou, věnující se současné právní úpravě 

v rámci českého právního řádu, konkrétně v trestním zákoníku. 

Ve druhé kapitole se zaměřím na vymezení všech jednotlivých aspektů loupeže 

z pohledu kriminalistiky. V první podkapitole bude popsána klasická kriminální situace, 

při které dochází k páchání loupeží, s rozdělením do tří částí dle charakteru místa činu, 

charakteru napadených osob a doby spáchání činu. Ve druhé podkapitole se budu věnovat 

způsobům, kterými lze loupež spáchat. Další dvě podkapitoly budou zaměřeny na 

pachatele loupeží a jejich motivy k deliktnímu jednání. Zde budou využity nejnovější 

údaje ze statistik Policie ČR a Ministerstva spravedlnosti. Následně poslední podkapitola 

obsáhne problematiku obětí loupeží. 

Třetí kapitolu chci věnovat teoretickým aspektům vyšetřování loupeží. V její první 

podkapitole se budu zabývat typickými stopami, které vznikají při páchání loupeží. 

Rozdělím ji do dvou rovnocenných částí na stopy materiální a stopy ve vědomí člověka. 

Druhá podkapitola zachytí problematiku typických vyšetřovacích situací se zaměřením 

na počáteční vyšetřovací situace, kterým je přikládána velká důležitost, jelikož na nich 

mnohdy závisí úspěch celého vyšetřování. Ve třetí podkapitole stručně shrnu 

problematiku vyšetřovacích verzí a konkrétně rozeberu tři hlavní typy, které jsou 

kriminalisty využívány v praxi nejčastěji – tzv. verze k pachateli, verze o budoucím 

chování pachatele, cílené na nakládání s odcizenými předměty, a verze o fingování 

loupeže, zaměřené na odhalování zinscenovaných činů. Cílem čtvrté podkapitoly bude 

poskytnutí přehledu o zvláštnostech předmětu vyšetřování. V této podkapitole popíšu 

jednotlivé skutečnosti, na které se kriminalisté zaměřují při vyšetřování loupeží. 

Ve čtvrté kapitole se budu zabývat praktickými aspekty vyšetřování. Rozdělím ji 

na dvě rovnocenné podkapitoly podle fáze vyšetřování. První podkapitola tak bude 

zaměřena na specifika počátečních úkonů. Mým záměrem je přehledně rozčlenit tuto 
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podkapitolu do několika částí věnujících se jednotlivým počátečním vyšetřovacím a 

operativně pátracím úkonům. Druhá podkapitola pak bude pojednávat o následné etapě 

vyšetřování a typických úkonech, které v této etapě vyšetřovatelé využívají. Stejně jako 

předchozí podkapitola, i tato bude přehledně rozdělena do většího množství částí, jež se 

budou zabývat jednotlivými vyšetřovacími úkony a jejich zvláštnostmi. Speciální 

pozornost bude věnována rekognici. 

Svou práci zakončím pátou kapitolou, která bude rozsahem sice kratší, avšak 

pokládám její problematiku za důležitou. Bude věnována zapojení veřejnosti do 

vyšetřování loupežných činů. Napodobujíc systematiku odborných publikací, bude v této 

kapitole zahrnuta rovněž část zabývající se kriminální prevencí, zaměřenou na 

předcházení loupežné trestné činnosti. 
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1. Trestný čin loupeže (trestněprávní hledisko) 

Trestní čin loupeže je upraven v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Přesněji jej 

můžeme nalézt v jeho zvláštní části, hlavě II., která zahrnuje trestné činy proti svobodě a 

trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství. Jeho 

pozice v systematice zvláštní části trestního zákoníku svědčí o závažnosti tohoto činu, 

neboť zákonodárce řadí jednotlivé hlavy dle důležitosti chráněného zájmu, který jim 

přikládá společnost a právní stát.1 Zejména svoboda člověka, ale i práva na ochranu 

osobnosti, soukromí a listovního tajemství, představují na stupnici hodnot, hned po zájmu 

na ochraně života a zdraví, jedny z nejdůležitějších zájmů společnosti a představují též 

druhové objekty trestných činů v této hlavě.2 Tyto druhové objekty trestné činnosti 

umožňují rozdělit II. hlavu zvláštní části trestního zákoníku na dva díly, z nichž loupež 

spadá do dílu prvního, tj. trestné činy proti svobodě.  

Osobní svoboda člověka patří mezi základní lidská práva a jako taková je upravena 

na úrovni vnitrostátní i mezinárodní. Zásadním národním předpisem, ve kterém je 

svoboda výslovně deklarována, je Listina základních práv a svobod, která hned ve svém 

článku 1 říká: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.“ Dále článek 8 

stanovuje, že  „Osobní svoboda je zaručena. Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody 

jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon.“3 To můžeme označit jako volnost 

člověka od vnějších překážek a omezení jeho pohybu. Jednotlivé aspekty osobní svobody 

jsou však k nalezení v celé Listině, příkladem čl. 10 (ochrana osobnosti), čl. 14 (svoboda 

pohybu a pobytu) atd.4 Osobní svoboda je rovněž upravena v mnoha mezinárodních 

lidsko-právních dokumentech, kterými je Česká republika vázána, jde například o 

Všeobecnou deklaraci lidských práv a Mezinárodní pakt o občanských a politických 

právech a Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. 

                                                 
1 ŠÁMAL, Pavel, Oto NOVOTNÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Marie VANDUCHOVÁ a Rudolf 

VOKOUN. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-

7552-358-7. Str. 544-545. 

2 Ibid. Str. 591. 

3 Článek 8 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.  

4 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-236-3. Str. 569-570. 
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1.1 Trestný čin loupeže z historického pohledu 

Trestný čin loupeže a jeho následné trestání má z historického hlediska za sebou 

velmi dlouhou cestu. Už ve Starověkém Římě byla loupež považována za trestuhodné 

jednání. V té době neexistovaly žádné zákoníky, které by stanovovaly, jak takový čin 

standardně vypadá a jak se má správně potrestat, a proto se o jednotlivých 

protispolečenských činech a o jejich potenciálním potrestání hlasovalo při lidovém 

shromáždění. Trestem za takový čin mohla být dokonce smrt, nejčastěji stětím, avšak 

souzený člověk mohl využít své právo exilu (ius exilii), a tak si vybrat místo trestu smrti 

dobrovolně vyhnanství. Tím vyhnaný přišel o římské občanství, ztratil veškerá práva a 

byl mu zabaven veškerý majetek.5 Pokud by se v budoucnu vrátil zpět do Říma, mohl ho 

kdokoliv beztrestně zabít. V pozdějších dobách mohl být trest vyhnanství uložen i přímo 

v podobě deportace. 

Do desátého století na našem území fungovala staročeská rodová společnost. V té 

době nelze mluvit o jakékoliv právní ochraně. Spory byly řešeny svémocně, kdy si 

poškozený či rodina poškozeného hojila vzniklou škodu na samotném pachateli a jeho 

majetku. S postupným vznikem prvního státního útvaru začíná vznikat i první právní 

ochrana, chránící především feudální soukromé vlastnictví a církev. Státní zájem o 

obecné trestní věci byl ale stále zanedbatelný. V těchto věcech se musela chopit iniciativy 

církev, jež byla skrze učení o pokoře před Bohem a životu podle Desatera hlavním 

nositelem mravních zásad tehdejší doby. Svým vlivem začala církev působit na světskou 

moc a usilovat o to, aby státní orgány převzaly zodpovědnost za prosazování 

křesťanských mravních zásad, včetně trestů za jejich porušení. Vrcholem těchto snah bylo 

roku 1039 vyhlášení Dekret Břetislavových knížetem Břetislavem I.6 V této právní 

památce můžeme nalézt pokus o první právní úpravu loupeže. Z dochovaných poznámek 

lze vyčíst, že tehdejší společnost kladla důraz primárně na porušení držby movité věci a 

škodu způsobenou tímto činem soukromé osobě. Úkolem moci veřejné však až na 

výjimky nebylo hájit porušení soukromých zájmů, a proto uplatňování nápravy tohoto 

porušení bylo v těchto dobách velmi složité, ačkoliv situace se postupem času lepšila. 

Loupeži se rovněž jako následek přičítala újma na cti. Takové činy vzbuzovaly pohoršení 

                                                 
5 KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Vyd. 2. dopl. a přeprac., v nakl. 

C.H.Beck vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1995. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-031-1. Str. 327. 

6 VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 3., nezměn. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 2006. ISBN 80-210-4056-4. Str. 3. 
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společnosti, a tudíž byla loupežím přikládána dokonce větší závažnost než usmrcení 

člověka. Trestem za loupež byla zásadně smrt oběšením a propadnutí majetku.7 

Dalších historických právních památek, které by pojednávaly o trestném činu 

loupeže, je poskrovnu, a tak význam tohoto pojmu není nikde přesně určen. O 

loupežnících a zlodějích mluví například zemské zřízení z roku 1549 v souborné kapitole 

nazvané „o mocech, o hrdla, cti a statkuov ztracení a zhoubcích zemských, o jich 

fedrovnicích, o psancích a povalečích etc.“, ani zde však není obsažena jakákoliv 

charakteristika tohoto činu, ačkoliv můžeme říct, že mezi základní znaky loupeže patřilo 

násilí a veřejnost.8 

Až Koldínova Práva městská království českého z roku 1579 poprvé definují pojem 

loupeže. O loupeži mluví v kapitole pojednávající o vraždě a mordu, v článku N., 

XXVIII, který zní: „Avšak ten, kterýž, nezabíjíc člověka, statek druhého pobéře, z šatův 

svlece, obloupí, loupežník toliko slove.“ Za zvláštní trestný čin byla v této době 

považována loupež spáchaná na silnici, jež byla uvedena v článku P XXI: „Všichni ti, 

kteříž po silnici lidi loupí, statky přes pole pracujícím mocí odjímají, nákeřníci aneb 

loupežníci slovou a šibenicí se trescí.“ 9  Mnoho částí z kapitoly o krádeži se též bez 

rozdílu vztahuje i na loupeže. Tresty jsou v této době velmi kruté a mají plnit hlavně 

preventivní funkci ve formě odstrašení, proto je trestem za loupež stále zásadně smrt. 

Pachatelé loupežných vražd byli trestáni vpletením do kola, občas s předchozím 

smýkáním koněm.10 

Další významnou trestněprávní památkou je Constitutio criminalis Josephina, první 

trestní zákoník s místní působností ve všech zemích Koruny české, vydaný Josefem I. 

roku 1707. I tento zákoník rozlišuje mezi loupeží na silnici a loupežnou vraždou. Na tuto 

úpravu navazuje následně Constitutio criminalis Theresiana (Tereziánský zákoník), 

vyhlášený roku 1768, jenž upravuje loupežnictví na dvou místech. V článku 96 je 

                                                 

7 RAUSCHER, Rudolf. O krádeži a loupeži v českém právu zemském. V Bratislavě: Právnická fakulta 

university Komenského, 1929. Knihovna právnické fakulty university Komenského v Bratislavě. Str. 2-4. 

Dostupné online: https://science.law.muni.cz/knihy/O_kradezi_a_loupezi_v_ceskem_pravu_zemskem.pdf 

8 Ibid., str. 15. 

9 Ibid., str. 31. 

10 FRANCEK, Jindřich. Dějiny loupežnictva. Vyd. 1. V Praze: Rybka Publishers, 2002. Zločin a 

spravedlnost v českých dějinách. ISBN 80-86182-66-5. Str. 45. 
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upravena loupež prostá, definována jako: „Kteří na lidi ve veřejných ulicech a silnicech 

s veřejným aneb také toliko s menším násilím outok činějí a jejich věci (nechť jest jich 

jakkoli málo) poberou, činějí se loupežnictví vinným, ačkoli jim životě a na hrdle 

neuškodili.“ Článek 90 pak charakterizuje speciálně loupežnou vraždu, jako: „…když kdo 

na svobodné ulici pro zisk na někoho outok učiní, jeho obloupí a spolu o život přivede.“ 

Zajímavostí je, že za loupežnou vraždu je pokládán i čin, při kterém oběť násilný útok 

přežila, ba dokonce „když někdo těhotnou ženskou osobu zabije, aby oudu jejího plodu 

k pověrčivým věcem užívati mohl“.11 Oba zmíněné druhy loupeže jsou i nadále trestány 

smrtí. Avšak zatímco u prosté loupeže se jednalo o smrt oběšením či stětím, v případě 

loupežné vraždy bylo trestem například vpletení do kola a pálení rozžhaveným železem 

s následným stětím.  

Z dalších literárních památek trestný čin loupeže dále upravuje Zákoník o zločinech 

a těžkých policejních přestupcích z roku 1803. Zde byla tomuto činu věnována 

samostatná dvacátá druhá hlava a dle kategorizace trestných činů na zločiny a přestupky 

spadala loupež mezi zločiny. Novelizace z roku 1852 (zákon o zločinech, přečinech a 

přestupcích č. 117/1852 ř. z.) přinesla do této kategorizace změnu, neboť bylo zavedeno 

rozdělení činů na zločiny, přečiny a přestupky, avšak loupež byla stále řazena mezi 

zločiny. Podle § 190 tohoto zákona se „ loupeže dopustí ten, kdo učiní někomu násilí, aby 

se zmocnil jeho nebo nějaké jiné cizí movité věci, nechť se násilí stane skutečným 

ublížením nebo jen pohrůžkou“. Násilí mohlo být fyzické nebo psychické (ve formě 

výhrůžek).12 Zajímavostí je, že v tomto předpise můžeme najít i zvláštní ustanovení o 

loupeži v § 90, který pojednává o trestném činu loupeže lidí, jehož se dopustil ten „…kdo 

se lstí nebo násilím zmocnil jiného člověka bez svolení úřadu k tomu povolanému, aby jej 

vydal proti jeho vůli do zahraničí…“.13 V tom lze spatřit trestný čin zavlečení podle § 

172 současného trestního zákoníku. 

Zásadní změna přišla s vydáním trestního zákona č. 86/1950 Sb., který poprvé ve 

své kategorizaci zařadil trestný čin loupeže (§ 232) do hlavy věnující se trestným činům 

proti svobodě a důstojnosti člověka, ačkoliv do té doby byla loupež tradičně upravena 

vždy mezi trestnými činy proti majetku. Nové bylo rovněž zařazení uvedení do stavu 

                                                 
11 FRANCEK, Jindřich. Dějiny loupežnictva. Op. cit. str. 45-46. 

12 ROZUM, Jan. Výzkum trestného činu loupeže v Praze. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2005. 

Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 80-7338-047-1. str. 39 

13 Ibid., str. 40-41. 
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bezbrannosti lstí jako jednoho z prostředků násilí k překonání případného odporu oběti 

(§ 76 odst. 2). Trestný čin loupeže lidí byl v tomto předpise již změněn na trestný čin 

zavlečení do ciziny.14 

Dále již byly v úpravě trestného činu loupeže prováděny pouze dílčí změny. 

V trestním zákoně č. 140/1961 Sb. byla loupež součástí hlavy osmé (§ 234), zabývající 

se trestnými činy proti svobodě a lidské důstojnosti, a byla vymezena takto: „Kdo proti 

jinému užije násilí, nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci, 

bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.“ 15 Skutková podstata se 

nezměnila, avšak dolní hranice trestní sazby se zvýšila ze dvou na tři roky. Následnou 

novelou, provedenou zákonem č. 557/1991 Sb., byla však dolní hranice trestní sazby 

snížena zpět na dvě léta.16 Tento zákon byl v roce 2010 nahrazen trestním zákoníkem č. 

40/2009 Sb., který představuje současně existující platnou právní úpravu. 

1.2 Pojem loupeže v českém právním řádu dle trestního zákoníku (č. 40/2009 

Sb.) 

Trestní zákoník v současnosti upravuje trestný čin loupeže v § 173, který definuje 

loupež prostou a loupež kvalifikovanou, spáchanou za zvlášť přitěžujících okolností.17 

Podle § 14 odst. 3 TZ, kde můžeme nalézt kategorizaci trestných činů na přečiny, zločiny 

a zvlášť závažné zločiny, je zřejmé, že se ve všech případech loupeže jedná o zvlášť 

závažný zločin, neboť je požadavek minimální horní hranice trestní sazby trestu odnětí 

svobody splněn již v základní skutkové podstatě. 

Základní forma loupeže, tedy loupež prostá, je definována v prvním odstavci § 173 

TZ, který zní: „Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí 

                                                 
14 ROZUM, Jan. Výzkum trestného činu loupeže v Praze. Op. cit. str. 43. 

15 § 234  zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.  

16 ROZUM, Jan. Výzkum trestného činu loupeže v Praze.  Op. cit., str. 45–46. 

17 § 173 trestního zákoníku:  

 (2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen 

organizované skupiny, b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, c) způsobí-li takovým činem značnou škodu 

nebo d) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického 

útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).  

(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu 

velkého rozsahu.  

(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.  
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v úmyslu zmocnit se cizí věci, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.18 

Z toho vyplývá, že při loupeži pachatel útočí rovnou na dva objekty chráněné zákonem, 

jednak na zájem na ochraně majetku, jednak na zájem na ochraně osobní svobody (ve 

smyslu svobody rozhodování) jednotlivce.19 Jde tudíž o kumulativní skutkovou podstatu, 

což znamená, že je na oba objekty útočeno současně. Loupež tedy v podstatě představuje 

násilný zásah do svobody jedince, učiněný v úmyslu zmocnit se cizí věci. S ohledem na 

snahu zmocnit se majetku jiné osoby tak většinou zahraniční trestní zákoníky uvádějí 

loupež mezi majetkovými trestnými činy. Trestní zákoník ale zahrnutím loupeže mezi 

trestné činy proti svobodě zdůrazňuje, že považuje zásah do osobní svobody za závažnější 

a pro charakteristiku tohoto činu rozhodující20 a s tím se já osobně ztotožňuji. 

Objektivní stránka činu je charakterizována prostředky, jimiž se do zmíněných 

zájmů zasahuje, v tomto případě v použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí 

v úmyslu zmocnění se cizí věci. Násilím se rozumí použití fyzické síly ze strany pachatele 

k překonání nebo zamezení kladeného nebo očekávaného odporu. 21 V tom jsou zahrnuty 

dva aspekty – fyzická složka a složka působení na vůli či chování jiné osoby. Násilí může 

mít následující podoby: 

∙ vis absoluta – neumožňuje jiné než žádané chování. Nastává v případě, kdy 

je oběť svázána či jinak omezena na svobodě. Vůle oběti je zcela potlačena 

a upozaděna; 

∙ vis compulsiva – psychický nátlak na jednání jiné osoby. Složka vůle 

donucovaného se uplatňuje, jeho jednání je však motivováno násilím. 

Nátlak je uplatňován fyzickou silou spojenou s hrozbou, že újma bude 

pokračovat, pokud se oběť nepodřídí vůli pachatele.22 

                                                 
18 § 173 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

19 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-236-3. Str. 578-579. 

20 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-428-5. Str. 1728. 

21 ŠÁMAL, Pavel, Oto NOVOTNÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Marie VANDUCHOVÁ a Rudolf 

VOKOUN. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-

7552-358-7. Str. 592, 601. 

22 Ibid., str. 592. 
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Podle § 119 TZ je trestný čin spáchán násilím i tehdy, je-li spáchán na osobě, kterou 

pachatel uvedl do stavu bezbrannosti lstí. Jako trestný čin loupeže proto posoudíme i 

jednání pachatelky, která pod záminkou uskutečnění pohlavního styku vylákala 

poškozeného do hotelového pokoje, kde ho uspala tím, že mu do nápoje přimíchala 

uspávací prostředek, a následně ho okradla.23 

Může se stát, že se oběť nebrání, například z důvodu strachu o svůj život či zdraví, 

nečekanosti útoku apod., v důsledku čehož se podvolí a splní pachatelovy požadavky, 

proto takový odpor oběti není podmínkou.24, 25 

Pohrůžkou bezprostředního násilí se myslí hrozba takovým násilím, které má být 

vykonáno, pokud se oběť nepodvolí požadavkům útočníka. Taková hrozba přitom vůbec 

nemusí mít formu slovní, postačí konkludentní jednání, ze kterého je zřejmé, že pokud se 

napadený nepodřídí vůli útočníka, tak útočník přistoupí k násilí (pachatel míří zbraní na 

oběť, napřahuje se k úderu apod.).26  

Jelikož v tomto případě mluvíme o násilí nebo pohrůžce bezprostředního násilí jako 

o prostředku ke zmocnění se cizí věci, je naprosto logické, že musí předcházet zmocnění 

věci. Představuje to důležitý aspekt v odlišení loupeže od trestného činu krádeže podle § 

205 TZ. Pokud se pachatel rozhodne užít násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí až 

poté, co se věci zmocnil, za účelem uchovat si věc u sebe, naplňuje čin všechny znaky 

krádeže podle § 205 odst. 1 písm. c) TZ. Pokud ovšem  v průběhu takto uskutečňovaného 

násilí pojme úmysl zmocnit se dalších věcí, dopustí se zároveň trestného činu loupeže 

podle § 173 odst. 1.27 

Objektem násilí může být nejen vlastník věci, ale i osoba, které byla věc svěřena 

nebo ji má ve své moci, například prodavač, hlídač nebo doručovatel. Obětí může být i 

osoba, která nemusí mít k věci žádný zvláštní vztah a pouze se náhodně pachateli 

                                                 
23 NOVOTNÝ, Oto, Tomáš GŘIVNA, Pavel ŠÁMAL a Rudolf VOKOUN. Trestní právo hmotné. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2010-2012. ISBN 978-80-7357-509-0. Str. 94. 

24 ŠÁMAL, Pavel, Oto NOVOTNÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Marie VANDUCHOVÁ a Rudolf 

VOKOUN. Trestní právo hmotné. Op. cit. str. 611. 

25 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 294/2011 ze dne 23. 3. 2011. 

26 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. Tdo 1232/2009 ze dne 7. 4. 2010. 

27 KUCHTA, Josef. Kurs trestního práva. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckovy právnické učebnice. 

ISBN 978-80-7400-047-8. Str. 66-67. 
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postavila do cesty.28 Rovněž se může stát objektem násilí i osoba nebo věc, jejíž ohrožení 

má působit na vůli oběti, a tak ji přimět ke spolupráci. Stejně tak si může pachatel násilně 

počínat vůči překážce, která má napadenou osobu chránit před útokem, či bránit pachateli 

v přímém útoku na napadeného, který má u sebe věc, které se chce pachatel zmocnit 

(pachatel se snaží rozbít okno automobilu, v němž se napadená osoba uzamknula, aby se 

zmocnil její věci).29 

Zmocnění se věci představuje takové jednání, kterým si pachatel zjedná možnost 

volného nakládání s věcí se současným vyloučením toho, kdo ji měl dosud ve své moci. 

Představuje tedy převedení faktické moci nad věcí z oprávněné osoby na pachatele. 

Přitom se nepřihlíží k úmyslu, s jakým chtěl pachatel s věcí nakládat. Nerozhoduje též 

případ, kdy oběť pachateli pod nátlakem věc sama vydá.30 

Předmětem útoku je věc, která je pro pachatele věcí cizí. Kdyby pachatel  odňal jiné 

osobě věc, která je jeho vlastní (předtím mu ji například svěřil), jednalo by se o trestný 

čin vydírání dle § 175 TZ.31 Samotný čin je dokonán již užitím násilí nebo pohrůžky 

bezprostředního násilí, není nutné, aby se pachatel věci zmocnil. Z toho důvodu není 

rozhodná hodnota věci, ani situace, kdy poškozenému nevznikla žádná majetková škoda. 

Příkladem skutečnosti, že hodnota odcizených věcí nerozhoduje, může být případ 

z Chebska, který se odehrál v červnu tohoto roku. Dva pachatelé napadli svého známého 

jako důsledek slovní rozepře v záležitosti, kdo z nich zaplatí taxikáři za odvoz. Poškozený 

byl pachateli několikrát udeřen pěstí, kopán do obličeje, povalen na zem a znehybněn. 

Následně mu byla odcizena peněženka s finanční hotovostí přes dva tisíce korun.32 I přes 

způsobenou škodu, která dle § 138 TZ nepředstavuje ani škodu nikoliv nepatrnou, byli 

pachatelé obviněni ze spáchání zločinu loupeže a v případě prokázání viny jim hrozí trest 

odnětí svobody až na deset let. Myslím si, že tento případ jasně ilustruje, že pachatelé 

                                                 
28 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-236-3. Str. 579. 

29 NOVOTNÝ, Oto, Tomáš GŘIVNA, Pavel ŠÁMAL a Rudolf VOKOUN. Trestní právo hmotné. Op. cit. 

str. 94. 

30 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-428-5. Str. 1729. 

31 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné. Op. cit. str. 579-580. 

32Policie České republiky [online]. 2018 [cit. 2018-07-05]. Dostupné z: 

http://www.policie.cz/clanek/loupez-341963.aspx 
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loupeží mnohdy přistupují k nepřiměřenému násilí navzdory výši prospěchu, kterého 

svým činem dosáhnou. To podtrhuje nebezpečnost tohoto trestného činu. 

Vždy se jedná o dokonaný trestný čin, i když se pachateli nepodařilo zmocnit cizí 

věci, například z důvodu, že u sebe poškozený nic neměl, nebo když se poškozený 

útočníkovi ubrání. Trestnost loupeže nezaniká ani v případě, kdy pachatel po použití 

násilí dobrovolně a z vlastní vůle upustí od svého úmyslu zmocnit se cizí věci. Jako 

příklad lze uvést loupež z pražské Pankráce, která se odehrála v prosinci 2017. V půl 

osmé večer vstoupil pachatel jako běžný zákazník do prodejny potravin, následně vytáhl 

nůž a začal s ním ohrožovat prodavačku za pultem. Snažil se otevřít pokladnu a odcizit 

z ní hotovost, což se mu však i díky obraně napadené prodavačky nepodařilo. Proto 

následně utekl z provozovny bez jediné koruny.33 I v takovém případě se ale jedná o 

dokonaný trestný čin loupeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na deset let. 

Pachatelem loupeže se může stát fyzická i právnická osoba. V případě 

spolupachatelství si mohou spolupachatelé rozdělit úlohy způsobem, že některý z nich 

vykonává násilí a jiný se zmocňuje věci. Není přitom rozhodující, zda každý ze 

spolupachatelů použil násilí nebo pohrůžky bezprostředním násilím. Nejedná se však o 

spolupachatelství, pokud osoba využije ke zmocnění se cizí věci stavu bezbrannosti oběti, 

který byl bez dorozumění způsoben jinou osobou. Pokud je na loupeži účastna osoba, 

jejíž jednání nespočívá přímo v naplnění znaků tohoto trestného činu, ale například ve 

vylákání oběti na opuštěné místo, kde se uskuteční útok jiných kompliců (tzv. volavka), 

nelze její jednání posoudit jako spolupachatelství, ale jako účastenství ve formě pomoci 

dle § 24 odst. 1 písm. c) TZ.34  

                                                 
33 ŠEDÝ, Richard. Opravdu nepovedená loupež. Deník.cz [online]. b.r. [cit. 2018-08-06]. Dostupné z: 

https://prazsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/video-opravdu-nepovedena-loupez-policie-zada-o-pomoc-pri-

patrani-20171222.html 

34 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník. 2. vyd. Op. cit. str. 1731. 
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2. Kriminalistická charakteristika loupeže 

Loupež je společností vnímána jako jeden z nejzávažnějších a nejnebezpečnějších 

trestných činů. To je dáno zejména tím, že při loupeži pachatel napadá nejen majetek 

oběti, ale také její osobní svobodu a osobní integritu. Jedná se tedy zčásti o majetkový 

trestný čin a zčásti o násilný trestný čin. Při páchání loupeže mnohdy dochází k použití 

nepřiměřeného násilí, které může vést k těžkému ublížení na zdraví a v krajním případě i 

k usmrcení oběti. To vše navzdory výši způsobené škody na majetku oběti, která nezřídka 

dosahuje jen zanedbatelných částek (dle kriminalistické praxe i 1000 korun a méně).35 

Nelze tedy vzhledem k uvedenému odvozovat závažnost loupeží pouze od výše 

způsobených škod na majetku a zdraví, ale je nutné brát zřetel i na jejich širší dopad na 

společnost. Jejich výskyt má vliv na kvalitu společenského života, protože mezi lidmi 

vyvolává silný pocit hrozby a strachu z možného napadení. Richard Wright ve své práci 

uvádí, že nehledě na ostatní trestné činy páchané ve společnosti, jsou právě loupeže hlavní 

příčinou, která donutí lidi omezit jejich aktivity, nevycházet z domu a vyhýbat se 

druhým.36 Hlavním důvodem tohoto trendu je vyšší frekvence páchání loupeží vzhledem 

k ostatním trestným činům.  

Pocitu bezpečí nepřispívá ani fakt, že se loupežím dostává velké mediální 

pozornosti. Tato pozornost je jim však věnována hlavně v případech, kdy jsou policejní 

orgány obviňovány z neschopnosti odhalit pachatele konkrétního činu či z neefektivnosti 

předcházení a objasňování trestné činnosti, což dále umocňuje a zvyšuje představy o 

nebezpečnosti loupeží pro společnost.37 

Z policejních statistik však vyplývá, že počet spáchaných loupeží klesá (viz Graf 

1). O příčině tohoto trendu mohu pouze spekulovat, ale jistě to má souvislost se 

skutečností, že meziročně klesá i celkový počet násilné trestné činnosti (viz Graf 2), a 

dokonce i všech spáchaných trestných činů (viz Tabulka 1). Navíc jsem z nejnovějších 

dat zjistil, že tento trend přetrvává i v tomto roce (2018). 

                                                 
35 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7380-547-0. Str. 203. 

36 WRIGHT, R., DECKER, S. H. Robbers on Robbery: Prevention and the Offender [online]. National 

Criminal Justice Reference Service, 2002. Str. 1. [cit. 2018-5-12]. Dostupné online: 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/193800.pdf. 

37 KONRÁD, Zdeněk. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. 2. rozš. vyd. Praha: 

Policejní akademie České republiky, 1996. ISBN 80-85981-39-8. Str. 43. 
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Graf 1: Zdroj - vytvořeno autorem na základě Statistických přehledů kriminality Policie ČR38 

Graf 2: Zdroj - vytvořeno autorem na základě Statistických přehledů kriminality Policie ČR 

  

                                                 
38 Statistické přehledy kriminality [online]. Policie České republiky, b.r. [cit. 2018-06-13]. 
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Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1/4 

2018 
Registrovaných TČ 
loupeže podle § 173 
TZ 

3 416 3 051 2 547 2 022 1 646 1 585 358 

Objasněných TČ 
loupeže podle § 173 
TZ 

1 660 1 615 1 437 1 154 1 004 1 003 165 

Násilných TČ celkem 18 358 18 689 16 949 15 669 14 233 13 672 3 836 

Celkový počet TČ 304 528 325 366 288 660 247 628 218 162 202 303 50 684 

Tabulka 1: Zdroj - vytvořeno autorem na základě Statistických přehledů kriminality Policie ČR 

 

2.1 Kriminální situace 

Kriminální situace představuje takovou situaci, za které jsou pravidelně a 

opakovaně páchány trestné činy konkrétního druhu.39 Jde o souhrn základních podmínek 

a vztahů ve vnějším prostředí, které souvisí nejen se vznikem a průběhem trestného činu, 

ale také s procesem vzniku stop a jejich charakterem. Znalost těchto podmínek a vztahů 

je klíčová nejen pro zamezování těmto trestným činům, ale i pro prevenci této trestné 

činnosti. Typickou kriminální situaci, ve které loupež probíhá, tvoří tři základní prvky: 

 charakter místa činu (město x venkov, interiér x exteriér), 

 doba spáchání činu (denní doba, den v týdnu atd.), 

 charakter napadených osob (věk, obranyschopnost, zdravotní stav, opilost atd.). 

V základu můžeme hovořit o tom, že kriminální situaci lze využít (pachatel zaútočí 

na nepozornou osobu či opilého). To nastává při předem nenaplánovaných loupežích, kdy 

pachatelé konají na základě okamžitého rozhodnutí ve chvíli, kdy se jim zdá situace pro 

čin přívětivá. Nezřídka však nastává případ, kdy pachatel s kriminální situací více či méně 

manipuluje. Pachatel si ji pak přizpůsobuje (opatří si zbraň, naplánuje přesný způsob 

spáchání, vytipuje oběť) nebo ji může ovlivnit (potenciální oběť je vylákána na odlehlé 

místo). Tím jsou typická zejména loupežná přepadení peněžních ústavů, kdy pachatel či 

                                                 
39 MUSIL, Jan, Jarmila HANYKOVÁ, Eva KOUBOVÁ, Vladimír PRERAD, Mircea TIPLICA a 

Alexander NETT. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 

ISBN 80-7066-602-1. Str. 8. 
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skupina pachatelů předem svůj postup naplánují, rozdělí si role, opatří nezbytné vybavení 

apod.40 

2.1.1 Charakter místa činu 

Z charakteru místa činu můžeme získat poznatky o tom, na kterých místech je 

páchána loupežná trestná činnost nejčastěji. Jako základní dělení si lze stanovit prostředí 

venkovské a prostředí městské. V tomto ohledu lze říci, že loupeže jsou typicky městskou 

trestnou činností.  To je dáno nepochybně například rozdílnými společenskými vztahy 

obyvatel venkova a měst. Z vlastní zkušenosti vím, že na venkově bývají sousedské 

vztahy na vysoké úrovni, lidé spolu tráví volný čas, vzájemně se znají jmény a ví o sobě 

i spoustu důvěrných věcí, zatímco s životem ve městě je spojena anonymita jedinců a 

slabé sociální vztahy, což je pro trestnou činnost samozřejmě příznivé. Další z řady příčin 

může být skutečnost, že ve městech se nalézají obchody a jiné provozovny (herny, bary, 

čerpací stanice atd.), které se stávají cílem právě loupežných přepadení. 

Pro pochopení charakteru místa činu můžeme využít jako další typické dělení 

prostředí interiérů a exteriérů. Za těchto okolností ze zjištěných faktů obecně vyplývá, že 

převažují místa v exteriérech, zvláště na veřejných prostranstvích. Rozum, zabývající se 

ve svém výzkumu loupežemi v Praze, došel k výsledkům, že ke spáchání činu v exteriéru 

došlo v celých 2/3 případů, z toho v drtivé většině přímo na ulici, méně bylo zastoupeno 

prostředí parku a v jednotkách případů zastávky MHD, exteriér čerpací stanice a pro mě 

osobně byl překvapivý hřbitov.41 Z míst v interiéru jsou nejčastějším cílem pachatelů 

benzínové pumpy či herny.42 Domnívám se, že jsou tato místa pro pachatele lákavá hlavně 

díky vysoké pravděpodobnosti přítomnosti peněz v kase, často i ve vyšších částkách, 

zatímco v nočních a ranních hodinách se na těchto místech nevyskytuje množství svědků. 

                                                 
40 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7380-547-0. Str. 35. 

41 ROZUM, Jan. Výzkum trestného činu loupeže v Praze. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, 2005. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 80-7338-047-1. Str. 84. 

42 MAREŠOVÁ, Alena, Martin CEJP, Michal KARBAN, Milada MARTINKOVÁ, Jiří VLACH a Simona 

DIBLÍKOVÁ. Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2016 [online]. Praha: Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci, 2017, 2016(1) [cit. 2018-06-05]. Studie (Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci). Str. 16. 
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2.1.2 Doba spáchání činu 

Doba spáchání dokáže čin ovlivnit hned z několika hledisek, z nichž  

nejdůležitějším je denní doba, ve které je čin spáchán. S tím souvisí hlavně přítomnost 

světla nebo tmy, ve které se pachatel může lehce skrýt, ať už před činem či následně při 

útěku z místa činu. S denní dobou často souvisí také potenciální množství svědků na 

místě činu a v neposlední řadě i množství způsobené škody (například množství peněz 

v odcizené kase). Tento prvek kriminální situace prochází určitým vývojem. Z dřívějších 

výzkumů bylo možné vyvodit, že množství páchaných činů je během dne velmi 

nerovnoměrně rozloženo. V roce 1990 Osmančík ve své studii, jež byla zaměřena na 

skutky v oblasti Prahy 1, určil jako hlavní časový interval páchání loupežné trestné 

činnosti čas v rozmezí od desáté hodiny večer do půl páté ráno, přičemž třetina činů se 

odehrála před půlnocí.43 Musil ve své publikaci z roku 1992 uvádí: „Přibližně ¾ loupeží 

je pácháno v době mezi 18. hodinou večerní a 1. hodinou v noci, přičemž nejvyšší výskyt 

připadá na interval mezi 22. a 23. hodinou. Souvisí to nepochybně s tím, že v této době se 

uzavírají hostince a podnapilé osoby se vydávají do ulic.“44 

Pozdější výzkumy však ukázaly vývoj trendu, který se vyznačuje přesunem trestné 

činnosti i do jiných denních hodin. Z výzkumu Rozuma z let 2004 a 2005 vyplývá, že do 

časového intervalu uvedeného Osmančíkem spadá pouze 31 % spáchaných činů a 

v intervalu od osmé hodiny ranní do čtvrté hodiny odpolední se odehrálo 37 % 

zkoumaných případů.45 Z toho lze vyvodit, že absence denního světla není již pro 

pachatele tak důležitá, jako byla kdysi, ačkoliv si myslím, že pouliční loupeže stále 

zůstávají doménou pozdních nočních hodin, kdy útočníci „číhají“ v temných zákoutích 

a čekají na správnou příležitost provést svůj čin. Na statistice se dle mého mínění 

podepisuje skutečnost, že se zvýšil podíl přepadení peněžních ústavů, obchodů a jiných 

provozoven, která probíhají většinou v průběhu dne. 

                                                 
43 OSMANČÍK, Otakar, Eva MARXOVÁ, M. KRČMA, Ivana TRÁVNÍČKOVÁ a K. NOVÁK. Trestný 

čin loupeže v Praze. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1992. Studie. Str. 10. 

44 MUSIL, Jan, Jarmila HANYKOVÁ, Eva KOUBOVÁ, Vladimír PRERAD, Mircea TIPLICA a 

Alexander NETT. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 

ISBN 80-7066-602-1. Str. 72. 

45 ROZUM, Jan. Výzkum trestného činu loupeže v Praze. Op. cit. str. 83-84. 
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Co se týká rozložení trestné činnosti do dnů v týdnu, tak se Rozum i Musil shodují, 

že je spíše rovnoměrné s mírným poklesem připadajícím na neděli.46 Jiné výzkumy však 

spojují zvyšující se koncentraci loupeží s blížícím se víkendem, převážně pak pátkem a 

sobotou.47  Zdůvodnil bych to skutečností, že ve jmenovaných dnech vyrážejí lidé za 

zábavou, což souvisí s tím, že se pak mohou při svém návratu domů v pozdních večerních 

hodinách, navíc často v podnapilém stavu, dostat na riziková místa (temná, opuštěná). 

Tak  se mohou pro potenciálního pachatele stát snadným cílem. V horizontu měsíců pak 

pokládám rozložení páchaných skutků za rovnoměrné, i když delší noci v zimních 

měsících by mohly pachatelům do jisté míry nahrávat. 

2.1.3 Charakter napadených osob 

Charakter napadené osoby má na průběh loupeže nezanedbatelný vliv. Z výzkumů 

lze odvodit, že oběti loupežných přepadení jsou nejčastěji osoby do třiceti let věku a 

vzhledem k pohlaví muži (až v 70 % případů). Toto zjištění pro mne bylo vcelku 

překvapivé, neboť jsem pokládal za častější kořist pachatelů loupeží spíše ženy a obecně 

starší lidi, vzhledem k tělesné konstrukci a nižší fyzické síle. Zájem o tuto problematiku 

a další informace mě však vyvedly z omylu. Jsou to právě mladší muži, kteří se rádi baví 

za pomoci alkoholu a kteří se při návratu domů z barů a hospodských zařízení nejčastěji 

vyskytují v nočních a ranních hodinách na nejrizikovějších místech. V těchto situacích, 

často ještě se smysly otupenými alkoholem, bývají snadným cílem loupežných přepadení. 

Podíl ženských obětí se v posledních letech mírně zvýšil, což souvisí zejména se 

vzestupem loupežných přepadení peněžních ústavů, které byly do roku 1997 výjimečné.48 

Toto pravidlo však není bezvýjimečné, jak dokládají statistické údaje z roku 2016. Z nich 

vyplývá, že při páchání pouličních loupežných přepadení přetrvává trend, kdy se 

pachatelé zaměřují primárně na osamělé chodce, kterými jsou především senioři a ženy, 

nad kterými mají fyzickou nebo početní převahu.49 

                                                 
46 MUSIL, Jan, Jarmila HANYKOVÁ, Eva KOUBOVÁ, Vladimír PRERAD, Mircea TIPLICA a 

Alexander NETT. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Op. cit. str. 72. 

47 ROZUM, Jan. Výzkum trestného činu loupeže v Praze. Op. cit. str. 83. 

48 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7380-547-0. Str. 208. 

49 MAREŠOVÁ, Alena, Martin CEJP, Michal KARBAN, Milada MARTINKOVÁ, Jiří VLACH a Simona 

DIBLÍKOVÁ. Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2016 [online]. Op. cit. str. 16. 
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2.2 Typické způsoby páchání loupeží 

Typické způsoby páchání loupeží představují jeden z nejdůležitějších zdrojů 

informací v kriminalistice. Značným způsobem ovlivňují okolní prostředí, a tím působí 

na vznik a podobu potenciálních stop. Loupež lze spáchat mnoha různými způsoby, proto 

je tato kategorie velmi komplexní a složitá. Pro větší přehlednost a porozumění je vhodné 

rozdělit si tyto způsoby podle různých hledisek. Dle vzoru kriminalistické literatury lze 

za základní klasifikační znaky stanovit druh a intenzitu agrese, charakter napadeného 

objektu a v neposlední řadě také kritérium existence předchozího kontaktu mezi 

pachatelem a obětí.50 

Podle hlediska intenzity agrese můžeme loupeže dělit následovně: 

 loupeže páchané užitím přímého fyzického (brachiálního) násilí (pachatel náhle a 

násilně zaútočí na svou oběť v úmyslu zmocnit se cizí věci, čímž okamžitě 

dochází k fyzickému kontaktu mezi pachatelem a obětí, a tím přivede oběť do 

stavu znemožňujícího klást odpor, následně se pachatel zmocňuje objektu svého 

zájmu), 

 loupeže páchané s použitím pohrůžky bezprostředního násilí (pachatel střelnou 

zbraní míří na osobu stojící za pultem a pod pohrůžkou střelby a usmrcení ji vyzve 

k vydání hotovosti z pokladny), 

 loupeže páchané uvedením osoby do stavu bezbrannosti lstí (pachatel podá oběti 

omamnou látku v nápoji s úmyslem zmocnit se cizí věci ve chvíli, kdy se oběť 

stane bezbrannou v důsledku omámení). 51 

V případě rozdělení dle kritéria charakteru napadeného objektu můžeme řadit 

loupeže do následujících skupin:52 

 loupežná přepadení peněžních ústavů (například loupeže páchané v bankách, 

poštách a spořitelnách, které lze dále rozdělit na loupeže akční a loupeže na 

přepážce): 

                                                 
50 KONRÁD, Zdeněk. Kriminalistika. Op. cit. str. 204. 

51 Ibid., str. 204. 

52 Ibid., str. 205. 



20 

 

▫ akční loupeží je myšlen organizovaný přepad peněžního ústavu za účasti 

většího počtu ozbrojených pachatelů, často za pomoci nátlaku 

prostřednictvím ohrožování třetích osob jako rukojmích, 

▫ loupeží na přepážce rozumíme čin jednotlivce, který po přistoupení 

k přepážce vynucuje na pokladníkovi vydání finanční hotovosti pod 

pohrůžkou použití zbraně. Tyto činy nejsou mnohdy ani zpozorovány 

nikým třetím, a proto jsou tyto loupeže označovány jako skryté (tiché); 

 loupežná přepadení obchodů, provozoven a jiných živnostenských prostor (tím se 

rozumí nejčastěji herny, čerpací stanice, zlatnické provozovny apod.), 

 loupežná přepadení přepravy peněz (typicky velmi dobře připravené činy vedené 

proti obrněným vozidlům a zaměstnancům bezpečnostních agentur, 

vykonávajících přesun finančních prostředků, ale také vůči pracovníkům, kteří u 

sebe mají vyšší finanční obnos za účelem výplaty mzdy či přesunu tržby do 

peněžního ústavu), 

 loupežná přepadení dopravních prostředků (přepadení řidičů nákladních vozidel 

při nocování na odpočívadlech a odstavných parkovištích u dálnic za účelem 

odcizení přepravovaného nákladu), 

 loupežná přepadení bytových prostor (pachatel lstivě vnikne pod určitou 

záminkou do bytu, kde použije násilí k vydání cenností a hotovosti), 

 loupežná přepadení prostá (pachatel bez zvláštní přípravné činnost zaútočí na 

oběť v parku nebo na ulici). 

Dalším charakteristickým kritériem pro dělení typických způsobů páchání loupeží 

je existence předchozího kontaktu mezi pachatelem a obětí. Dle Konráda a Strause 

můžeme loupeže rozdělit následovně:53 

 Loupeže bez předchozího kontaktu: 

▫ napadení ze zálohy - pachatel se skrývá, aby ho oběť neviděla, a čeká na 

vhodný okamžik k útoku. Ke své oběti se přiblíží typicky zezadu nebo 

z boku a překvapivým útokem ji ochromí a přivede do stavu, kdy oběť 

není schopna obrany a posléze ani nemůže pachatele identifikovat. Často 

je tato oběť přivedena útokem do bezvědomí a nezřídka ji útok ohrožuje 

na životě; 

                                                 
53 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS. Kriminalistika. Op. cit. str. 206. 
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▫ frontální napadení – tyto činy mají různé provedení, jejich společným 

prvkem je útok zepředu, kdy oběť vnímá útočníka a často má možnost 

svou obranou znesnadnit či odvrátit útok. 

 Loupež po předchozím kontaktu se vyznačuje tím, že oběť se před útokem 

dobrovolně zdržovala ve společnosti pachatele. Liší se tím, že pachatel může 

kontakt s obětí navázat již se záměrem čin provést, anebo útočník pojme úmysl až 

v průběhu předchozího styku. Pro větší přehlednost lze tuto skupinu ještě rozdělit 

na několik variant: 

▫ loupež po společné konzumaci alkoholu či jiné návykové látky – útočník 

využívá situace, kdy má oběť sníženou obranyschopnost vlivem požití 

návykové látky, 

▫ loupež v souvislosti s provozováním prostituce (včetně homosexuální 

prostituce) – prostitutka může figurovat jako takzvaná volavka a vylákat 

oběť pod předstíranou záminkou pohlavního styku na odlehlé místo, kde 

je tato oběť přepadena komplici. Pachatelé mohou užít alkohol či jiné 

prostředky ke snížení obranyschopnosti oběti; 

▫ loupež po předchozím klamavém jednání – oběť je vylákána pod falešnou 

záminkou na osobní setkání, kde je přepadena pachateli nebo se pachatel 

jiným předstíraným jednáním dostane do blízkosti oběti a následně 

zaútočí.  

Významným znakem způsobu páchání loupeží je použití zbraně. V České republice 

se pohybuje počet loupeží spáchaných ze zbraní kolem 10 %.54 Zbraněmi využívanými 

při trestné činnosti se rozumí nejčastěji tupé úderné předměty, bodné a řezné zbraně, ale 

vzrůstá zastoupení střelných zbraní či chemických zbraní. Když použije pachatel zbraň 

při prosté loupeži, využívá nejčastěji nože. To je dle mého názoru způsobeno hlavně 

snazší dostupností. Při loupežích ve finančních institucích je pravděpodobnější použití 

střelné zbraně. Pokud chce v tuzemsku pachatel spáchat čin se střelnou zbraní, obvykle 

volí ty volně prodejné, které zákon řadí do kategorie D.55 Do této kategorie spadají 

například plynové pistole, znehodnocené zbraně s nenávratnými úpravami, airsoftové 

zbraně a takzvané vzduchovky. K jejich pořízení a užívání není třeba zbrojní průkaz, 

                                                 
54 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS. Kriminalistika. Op. cit. str. 206. 

55 § 7 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních). 
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jediná podmínka pro pořízení zbraně z této kategorie je dosažení zletilosti. Tyto zbraně 

by neměly být schopné (kromě extrémních případů) ohrozit někoho na životě, nicméně 

často je nelze rozeznat od zbraní z jiné kategorie. Je jisté, že právě na tuto vlastnost 

pachatelé sázejí a spoléhají, že oběť rozdíl nerozezná a podřídí se.  Dle statistik za rok 

2016 z celkového počtu necelých dvou tisíc trestných činů spáchaných se střelnou zbraní, 

bylo objasněno 904 případů, z toho 180 ozbrojených loupeží. V drtivé většině případů, 

přesněji 153, spadala použitá střelná zbraň do kategorie D, pouze tři pachatelé loupeže 

byli držitelem zbrojního průkazu. Ve 24 případech byl čin loupeže spáchán s nelegálně 

drženou zbraní, což je vůbec nejvíce z celkového počtu 71 incidentů (trestných činů 

spáchaných s nelegálně drženou zbraní).56 

Nedílnou součástí způsobu spáchání loupeže je přípravné jednání. To může mít 

mnoho druhů a forem, například sledování a opatřování informací o oběti či objektu, 

průzkumu budoucího místa činu a s tím spojené plánování únikových tras, 

shromažďování zbraní, převleků a vhodných dopravních prostředků. Některé činy, 

zpravidla prosté loupeže, mohou přípravná jednání zcela postrádat, na druhou stranu 

loupežná přepadení peněžních ústavů a transportů peněz bývají typicky velmi podrobně 

a profesionálně naplánovaná. 

2.3 Motiv trestného činu 

Motivem se v kriminalistice obecně rozumí pohnutka či podnět vedoucí k 

rozhodnutí pachatele spáchat trestný čin. V případě loupeže může být motivů vícero 

druhů, avšak podle výzkumu provedeného Wrightem se většinou jedná o nedostatek 

finančních prostředků a nutkavou potřebu opatřit si rychle peníze. Z 59 zkoumaných 

pachatelů rovných čtyřicet odpovědělo, že finanční prostředky získané trestnou činností 

chtějí použít v nejrůznějších formách nelegálních a sociálně patologických aktivit, 

zejména pro pořízení alkoholu, drog nebo provozování gamblerství.57 Z toho vyplývá, že 

pachatele k takovému jednání nežene stav bezprostřední hmotné nouze, ale finanční 

potíže spojené se závadným životním stylem, kterým se dostávají do čím dál horších 

problémů. 

                                                 
56 CIBULKA, Jan. Zbraně a zločin: české podsvětí si vystačí s pistolemi z tržnice [online]. b.r. [cit. 2018-

06-05]. Dostupné z: https://interaktivni.rozhlas.cz/zbrane-a-zlocin/ 

57 WRIGHT, Richard a Scott DECKER. Robbers on robbery: Prevention and the Offender [online]. 2002 

[cit. 2018-06-05]. Dostupné z: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/193800.pdf. Str. 5. 
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Pro takové osoby je v tomto ohledu loupež naprosto ideálním trestným činem. Je to 

dáno především tím, že vede k získání finanční hotovosti, tedy z pohledu pachatelů 

nejžádanější kořisti z důvodů její snadné likvidity. Získání platební karty nebo jiné 

movité věci již vyžaduje podstoupení následných úkonů s cílem vybrat peníze 

z bankomatu či prodat věc v zastavárně, čímž se pachatel vystavuje riziku odhalení.58 

Z výsledků studie z roku 2005, provedené na 27 pachatelích pouličních loupeží ve 

Velké Británii, vyšlo najevo, že motiv ke spáchání loupeže vůbec nemusí souviset 

s finanční situací pachatele. Může jím být také zábava či vzrušení (z angl. orig. „buzz“) 

z právě páchaného zločinu, popřípadě pocit dominance a nadřazenosti nad obětí. 

V některých případech se pachatelé dopouštěli loupeží s použitím násilných útoků na 

oběť právě pro ten pocit vzrušení z fyzického střetnutí a jako možnost ventilovat svůj 

vztek. V jednom případě o sobě dokonce zkoumaný subjekt řekl, že byl více závislý na 

páchání loupeží než na drogách, které si kupoval za peníze z trestné činnosti.59 

Občas se stává, že motivem ke spáchání loupeže může být i snaha o získání prestiže 

ve zločinecké skupině či v určitých kriminálních kruzích.  

Dalším příkladem motivu ke spáchání loupežného přepadení může být „napravení 

nespravedlnosti“. Jedná se o tzv. „debt-collecting“, kdy dochází k odcizení finanční 

hotovosti, kterou oběť pachateli dluží. To se často stává například v situaci, kdy drogově 

závislá osoba není schopna zaplatit drogovému dealerovi za již poskytnuté omamné látky, 

a tak dealer přistoupí k loupeži jako prostředku vyrovnání. Loupež se může rovněž stát i 

prostředkem odplaty, kdy je motivem pomsta pachatele oběti za nějakou spáchanou 

křivdu.60 

 

                                                 
58 ROZUM, Jan. Výzkum trestného činu loupeže v Praze. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, 2005. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 80-7338-047-1. Str. 32. 

59 WRIGHT, Richard, Fiona BROOKMAN a Trevor BENNET. The Foreground Dynamics of Street 

Robbery in Britain. British Journal of Criminology, 2006. Dostupné také z: 

http://troublesofyouth.pbworks.com/f/Richard%20Wright%20et%20al.pdf. Str. 9. 

60 Ibid., str. 11. 
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2.4 Osobnostní rysy pachatele 

Dle § 22 TZ je pojem pachatele definován takto: „Pachatelem trestného činu je, 

kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či 

přípravy, je-li trestná.“61 

Podle poznatků z práce McCorkla a Mietheho můžeme rozlišit čtyři typy pachatelů 

trestného činu loupeže: 

a) profesionální pachatel – kriminální činnost mu nahrazuje „zaměstnání“, 

neboť je jeho jediným zdrojem příjmů, jeho činnost je plánovaná a jednání 

promyšlené, 

b) příležitostný pachatel – nejčastěji mladí lidé, kteří pro páchání své loupežné 

činnosti využívají vhodné příležitosti ve spojení s „vhodnou“ obětí (seniory, 

opilci, taxikáři), 

c) drogový pachatel – skrze kriminální činnost získává prostředky 

k uspokojení svého drogového návyku; podobnost s příležitostným 

pachatelem, jelikož jeho čin nebývá zpravidla nijak důkladně připravován, 

d) alkoholový pachatel – znaky obdobné, jako u pachatele drogového, jde 

v tomto případě pouze o uspokojení jiného druhu závislosti; většina těchto 

pachatelů bývá v čase trestného jednání pod vlivem alkoholu. 62 

Z výzkumů vyplývá, že nejčastěji se loupeže dopouští násilný poloprofesionální 

pachatel, který své jednání plánuje a připravuje, ale nikoliv až na profesionální úrovni. 

Vzhledem ke skutečnosti, že loupež patří mezi tzv. „nevztahové“ delikty, tj. že mezi 

pachatelem a obětí nejčastěji nejsou žádné předchozí vazby (viz podkapitola 2.5), 

příprava těchto pachatelů pravidelně spočívá zejména v pozorném sledování 

potencionálního místa činu a obvyklého chování oběti.63 

Uskutečnění loupežného činu je jistým způsobem spojeno s osobnostními rysy 

pachatele. Jak již bylo řečeno, aby bylo takové jednání úspěšné, vyžaduje vždy ve větší 

                                                 
61 § 22 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.  

62 HICKEY, Eric W. Encyclopedia of murder & violent crime. Thousand Oaks, Clif.: Sage Publications, 

2003. ISBN 076192437X. Str. 395-400. 

63 DIANIŠKA, Gustáv, Tomáš STRÉMY a Miroslava VRÁBLOVÁ. Kriminológia. 3. aktualizované a 

doplnené vydanie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. Slovenské učebnice. 

ISBN 978-80-7380-620-0. Str. 244. 
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či menší míře určitou přípravu, plánování nebo organizaci. Je proto nepravděpodobné, že 

by pachatel byl výrazněji mentálně handicapován. Pachatelé se vyznačují rázným, 

racionálním, předem promyšleným chováním.64 Důležitou vlastností je zvládání stresu a 

schopnost přizpůsobení se nečekaným situacím. Ze statistik totiž vyplývá, že častou 

příčinou neúspěchu trestného činu bývá nečekaná situace či překvapivá reakce oběti, 

která není v souladu s očekáváným průběhem a představou pachatele. Ten pak na ni není 

schopen dostatečně rychle a vhodně reagovat. 

Z výzkumu Rozuma vyplývají poznatky o nejvyšším dosaženém vzdělání 

pachatelů. Z 65 sledovaných subjektů mělo 27 pachatelů pouze základní vzdělání (z toho 

třikrát neukončené), 23 pachatelů bylo vyučených a pouze v 7 případech dosáhl pachatel 

středoškolského vzdělání s maturitou. Žádný pachatel ze zkoumaného vzorku neměl 

vyšší než středoškolské vzdělání.65 Z toho můžeme usoudit, že loupežná trestná činnost 

je typická pro pachatele s nižším stupněm vzdělání. Ze stejného výzkumu bylo zjištěno, 

že většina pachatelů (43 osob, tj. zhruba 66 % ze sledovaného vzorku) jsou občané České 

republiky. Dále byli ve 12 případech zastoupeni občané Ukrajiny, 4 občané Slovenské 

republiky a dále například občané Běloruska, Litvy, Rumunska a dalších. Co se týká 

etnických skupin, v 17 případech byl pachatel příslušníkem romské komunity.66 Z dalších 

poznatků jsem usoudil, že majoritními skupinami pachatelů jsou pachatelé nezaměstnaní 

(57 % pachatelů ze sledovaného vzorku) a z hlediska rodinného stavu pachatelé svobodní 

(65 % ze sledovaného vzorku).67 

Z hlediska pohlaví lze jasně říci, že pachateli se stávají muži. Dle statistik se ženy 

této trestné činnosti dopouštějí pouze výjimečně (viz Tabulka 2 na následující straně).  

  

                                                 
64 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7380-547-0. Str. 206. 

65 ROZUM, Jan. Výzkum trestného činu loupeže v Praze. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, 2005. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 80-7338-047-1. Str. 95. 

66 Ibid., str. 94. 

67 Ibid., str. 96-97. 



26 

 

 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Stíhaných osob 
celkem za TČ 

loupeže podle § 173 
TZ 

2 002 1 920 1 925 1 661 1 555 1 370 1 276 

Stíhané osoby - 
ženy 

139 134 128 127 107 89 77 

Tabulka 2: Zdroj - vytvořeno autorem na základě Statistických přehledů kriminality Policie ČR 

Co se týká věku, ze statistik vyplývá, že se loupežného jednání dopouštějí více 

mladí lidé do 25 let věku (například v roce 2016 celých 47 % obžalovaných – viz graf 4 

výseče v odstínech modré). I zde můžeme jasně vidět klesající tendenci páchání loupeží 

(viz graf 3). Vůbec největší podíl na páchání loupeží mají osoby ve věkové kategorii 20-

24 let (viz graf 3 a 4). 

Graf 3: Zdroj - vytvořeno autorem na základě Statistických ročenek kriminality Ministerstva 

spravedlnosti České republiky68 

                                                 
68 Statistické ročenky kriminality [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR, b.r. [cit. 2018-05-14]. Dostupné 

z: https://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html 
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Graf 4: Zdroj - vytvořeno autorem na základě Statistických ročenek kriminality Ministerstva 

spravedlnosti České republiky 

Pro doplnění a přehled jsou v dalším grafu zachyceny údaje o počtech loupežných 

přepadení spáchaných recidivisty a činech spáchaných pod vlivem alkoholu (viz graf 5). 

V případě loupeží, kde je pachatelem recidivista, je opět vidět znatelný trend snižování 

počtu činů (o 49 % od roku 2012). U loupežného jednání pod vlivem alkoholu už pokles 

není tak výrazný (celkem o 33 %), v předchozím roce se dokonce o něco zvýšil. Dle 

statistik je však predikce pro tento rok příznivá a dává předzvěst dalšímu snižování (viz 

tabulka 3). 

Graf 5: Zdroj - vytvořeno autorem na základě Statistických ročenek kriminality Ministerstva 

spravedlnosti České republiky 
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Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1/4 

2018 
Registrováných TČ 
loupeže podle § 173 
TZ 

3 416 3 051 2 547 2 022 1 646 1 585 358 

Činy spáchané 
recidivisty 

1 066 1 131 1 038 855 581 547 70 

Činy spáchané pod 
vlivem alkoholu 

118 121 114 104 71 79 14 

Tabulka 3: Zdroj - vytvořeno autorem na základě Statistických ročenek kriminality Ministerstva 

spravedlnosti České republiky 

Projevy pachatele mohou mít různou formu. Pokud dochází k verbálnímu kontaktu 

s obětí, má pachatel často svůj projev slovo od slova připravený, za účelem skrytí své 

nejistoty či nervozity. Agresivní a vulgární projevy jsou výjimečné a často pouze úmyslně 

předstírané.69 Co se týká loupežných přepadení finančních ústavů, nezřídka dochází 

pouze k neverbálnímu kontaktu, kdy má pachatel předem připravený lístek s výhružkami 

a pokyny pro oběť a pouze ho předá obsluze za přepážkou. Výjimečně se oběť může 

setkat i s velmi slušným chováním pachatele. Příkladem může být případ loupeže v Ústí 

nad Labem z 11. září 2017. Pachatel vstoupil kolem půl čtvrté ráno do herny, zakoupil si 

pivo, krátký čas hrál na automatech a následně se střelnou zbraní v ruce přistoupil k baru, 

kde žádal po obsluze vydání peněz. Po odcizení peněz muž z místa činu utekl. 

Kriminalistům následně poškozená barmanka vypověděla, že se pachatel choval velmi 

slušně, o peníze prosil a tvrdil, že jí nechce ublížit.70 

Loupežné trestné činnosti se ve více jak 60 % případů dopouští jediný útočník. 

V ostatních případech jsou pachatelé zpravidla dva nebo tři, výjimečně při vyšším stupni 

organizovanosti a komplikovanosti činu (např. potřeba únikového vozidla, velikost místa 

činu, potřeba rozdělení úkolů) může být pachatelů i více.71 

 

                                                 
69 KONRÁD, Zdeněk a kol. Kriminalistika. Op. cit. str. 206. 

70Policie České republiky [online]. 2017 [cit. 2018-07-05]. Dostupné z: 

http://www.policie.cz/clanek/kriminaliste-objasnili-loupez-144648.aspx 

71 CHMELÍK, Jan. Rukověť kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. ISBN 

80-86898-36-9. Str. 270. 
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2.5 Typologie obětí a jejich viktimizace 

Za účelem dokonalejšího pochopení problematiky loupeží je nutné zaměřit se i na 

oběti tohoto trestného činu. Oběť, jako neodmyslitelná součást trestného činu, je 

předmětem zkoumání vědní disciplíny zvané viktimologie. Tato disciplína zkoumá pojem 

oběti z mnoha různých úhlů, které si pro větší přehlednost můžeme rozdělit následovně:  

 osoba oběti a její vlastnosti (fyzické, psychické a sociální) ve spojení 

s pravděpodobným rizikem, že se tato osoba stane obětí trestného činu (tzv. 

viktimností) - např. věk, pohlaví, zdravotní stav, profese, příslušnost 

k sociální skupině (na základě náboženství, národnosti atd.), 

 role oběti v procesu spáchání trestného činu (např. motivace pachatele, 

lehkovážné počínání oběti, chování oběti těsně před činem a při činu), 

 vztah oběti a pachatele, 

 oběť a její úloha v procesu odhalování stop a vyšetřování spáchaného 

trestného činu, 

 pomoc obětem trestných činů z hlediska vhodnosti a účinnosti, 

 ochrana určitých skupin osob a prevence viktimizace (tzn. předcházení 

procesu, při němž se osoba stává obětí trestného činu). 72 

 Výsledky takového viktimologického zkoumání jsou pak hlavním zdrojem 

kriminalistické prevence zaměřené na snížení již zmíněné viktimnosti, jinými slovy na 

účinné snižování „stupně pravděpodobného rizika, že se jednotlivec nebo určitá sociální 

skupina stane obětí trestného činu“.73 

Jsem přesvědčen, že nezřídka viktimnost osoby přímo souvisí i s povoláním, které 

vykonává. Je nepochybné, že některá povolání (taxikáři, obsluha čerpacích stanic, 

prodavači v klenotnictvích či zaměstnanci finančních institucí) se častěji stávají oběťmi 

loupežných přepadení než personál jiných zařízení.  

Jak již bylo řečeno, oběťmi loupeží se až v 70 % případů stávají muži, i když podíl 

ženských obětí se v průběhu posledních několika let znatelně zvyšuje, o čemž vypovídá i 

                                                 
72 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-614-3. Str. 114. 

73 VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-429-2. Str. 173. 
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statistika z roku 2016, kdy už bylo pouze necelých 59 % obětí mužského pohlaví.74 Ženy 

jsou vedle seniorů hlavní skupinou obětí zvláště při páchání pouličních loupežných 

přepadení. Dle mého názoru to má souvislost se skutečností, že pachatelé předpokládají 

kladení menšího odporu, a tudíž vidí ženy jako snazší kořist. V drtivé většině případů je 

napadena jedna osoba, v roce 2016 byla skupina osob objektem útoku pouze ve 14 

případech z celkového počtu 1683 objektů napadení.75 Vztah mezi pachatelem a obětí 

není tak relevantní, jako u jiných činů. Z viktimologického výzkumu provedeného 

Martínkovou vyšlo najevo, že celé dvě třetiny obětí (88 osob ze 132 jedinců) pachatele 

loupeže neznalo. 76 Z mého pohledu je však výsledek jistě silně ovlivněn skutečností, že 

pachatelé v některých případech užívají maskování či útočí ze zálohy, takže oběť nemá 

jakoukoliv šanci podobu pachatele zjistit. 

Velkou roli v problematice obětí hraje tzv. viktimologické zavinění, které můžeme 

sledovat až v polovině případů loupeží. Tento pojem představuje určitý subjektivní podíl 

osoby na skutečnosti, že se stala obětí trestného činu.77 Je to dáno zejména tím, že oběť 

sama může vytvořit podmínky vhodné pro spáchání činu svým nerozvážným chováním. 

Tím může být například zjevná dispozice s větším obnosem peněz, neskrývaná 

manipulace s hodnotnými šperky či lehkovážné přivedení se do stavu opilosti. Dalším 

takovým chováním může být výskyt na rizikových místech, jmenovitě v nočním parku, 

odlehlých uličkách či opuštěných průchodech a v oblastech s rozšířenou drogovou 

kriminalitou.  

Příkladem viktimologického zavinění může být případ loupeže v Karlových Varech 

z 8. července tohoto roku. Tři pachatelé, z nichž jeden byl mladistvý, napadli údery a 

kopy do různých částí těla muže, jemuž strhli z krku zlatý řetízek s přívěskem v hodnotě 

                                                 
74 MAREŠOVÁ, Alena, Martin CEJP, Michal KARBAN, Milada MARTINKOVÁ, Jiří VLACH a Simona 

DIBLÍKOVÁ. Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2016 [online]. Praha: Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci, 2017, 2016(1) [cit. 2018-06-05]. Studie (Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci). Str. 78. 

75 Ibid., str. 78. 

76 MARTINKOVÁ, Milada. Zkušenosti obyvatel České republiky s některými delikty. Vyd. 1. Praha: Institut 

pro kriminologii a sociální prevenci, 2007. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-

80-7338-064-9. Str. 22. 

77 KONRÁD, Zdeněk. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. 3. nezm. vyd. Praha: 

Vydavatelství PA ČR, 1999. ISBN 80-7251-023-1. Str. 46-47. 



31 

 

přesahující 6 500 korun a následně z místa činu uprchli.78 Osobně se domnívám, že tento 

poškozený na spáchání celého činu hraje nezanedbatelnou roli, neboť pachatelé očividně 

útočili takříkajíc „na jisto“. Je možné pouze spekulovat, zda by k činu došlo i v případě 

více obezřetného a opatrného chování poškozeného. 

  

                                                 
78 Policie České republiky [online]. b.r. [cit. 2018-08-01]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/loupez-

301907.aspx 
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3. Teoretické aspekty vyšetřování loupeží 

Kriminalistická teorie obsahuje celou řadu poznatků, postupů a teoretických 

modelů, které kriminalistům usnadňují činnost během celého vyšetřování. Tyto pomůcky 

jsou nejužitečnější zejména v počátcích vyšetřování, kdy je klíčový co možná nejrychlejší 

průběh a výběr těch nejvhodnějších metod ke zjištění relevantních skutečností. 

3.1 Typické stopy 

Pod pojmem typické stopy si můžeme představit soubor kriminalisticky a 

trestněprávně relevantních změn ve vnějším prostředí a vědomí osob, které podávají 

informaci o průběhu nebo podmínkách vyšetřované situace, zjistitelnou pomocí 

kriminalistických postupů a metod. V případě konkrétního trestného činu loupeže 

přispívají k objasnění průběhu skutku, chování pachatele a oběti, použitých prostředků 

apod.79  

S množstvím stop a vůbec jejich existencí souvisí již zmíněný způsob páchání 

trestného činu. Je zřejmé, že nejvíce stop zanechává jednání, při kterém dochází 

k přímému fyzickému kontaktu mezi pachatelem a obětí. Není však vhodné omezovat 

vznik stop pouze na dobu samotného páchání činu. Kriminalisticky relevantní stopy 

vznikají často již v průběhu přípravy činu (plánování, opatřování nástrojů atd.) nebo 

následně po dokonání činu (např. na únikové trase z místa činu). 

Při páchání loupeží vzniká mnoho různých stop, jež si můžeme rozdělit do dvou 

základních druhů podle toho, zda je představují změny ve vědomí lidí (tj. oběti a 

potenciálního svědka), či způsobují změny v materiálním prostředí, tedy stopy 

materiální.80 

3.1.1 Stopy ve vědomí 

Stopy ve vědomí neboli paměťové stopy jsou klíčové především v situacích, kdy 

došlo při činu k osobnímu kontaktu mezi pachatelem a obětí. Při loupežném jednání 

k takovému kontaktu zpravidla dochází, a proto jsou paměťové stopy pro tento trestný 

                                                 
79 PORADA, Viktor a STRAUS, Jiří. Kriminalistická stopa. In: Kriminalistika: časopis pro kriminalistickou 

teorii a praxi. [online]. Praha: Odbor vydavatelství a tisku MV ČR, 1999, sv. 32, č. 3, str. 186–192. ISSN 
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80 STRAUS, Jiří. Úvod do kriminalistiky. 3. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2012. ISBN 978-80-7380-367-4. Str. 87. 
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čin typické. Základem pro vznik těchto stop je tzv. vjem, který lze vysvětlit jako smyslový 

odraz objektů reality působících v jeden okamžik na smysly určité osoby.81 Vlastnosti 

tohoto vjemu, konkrétně jeho hloubka a síla, jsou klíčové pro vytvoření a zachování 

kvalitní stopy ve vědomí člověka. Jedná se tak o kriminalisticky relevantní vzpomínky 

patřící nejen oběti, ale i možným očitým svědkům pachatelova násilného jednání. Jako 

příklad lze uvést vzpomínky na podobu pachatele, oděv, specifika týkající se řeči, držení 

těla, tělesné úpravy (tetování, piercing) apod. Tvorba tohoto typu stop je však často 

narušována různými nepříznivými vlivy, kterými mohou být: 

∙ rychlý sled událostí, poskytující pouze velmi omezenou dobu pro zachycení 

podstatných vjemů, 

∙ zhoršené situační podmínky, které znesnadňují vnímání (např. tma, hluk), 

∙ zvýšené emocionální vypětí, množství stresu a strach o svůj život a zdraví a 

s tím spojené trauma a vytěsnění nepříjemných zážitků, 

∙ úrazy vzniklé v důsledku násilného jednání poškozující paměť a tvorbu 

vzpomínek, 

∙ podnapilost oběti či narušená schopnost vnímat vlivem omamných látek. 82 

Při zajišťování těchto stop je nutné postupovat obezřetně, neboť může při výslechu 

oběti dojít při nuceném vybavování traumatizujících vzpomínek k tzv. sekundární 

viktimizaci a prohloubení traumatu.  

3.1.2 Stopy materiální 

Materiální stopy se vyznačují svou hmotnou podstatou. Vzhledem ke skutečnosti, 

že stop spadajících do této kategorie je nepřeberné množství, lze si materiální stopy 

rozdělit na čtyři skupiny. V první řadě se jedná o stopy reflektující vnější strukturu 

objektu, jenž je vytvořil (tedy svého původce) – jedná se o stopy trasologické, 

daktyloskopické apod. Druhou skupinou jsou stopy zachycující funkční a dynamické 

vlastnosti svého původce (tón hlasu, vzhled písma atd.). Další skupinu tvoří stopy 

odrážející vnitřní složení objektu (zejména biologické stopy – krev, sliny, pot). Poslední 

                                                 
81 HESS, Ladislav, PORADA, Viktor a STRAUS, Jiří. K charakteristice a významu paměťové stopy. 

Soudní inženýrství: časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech. Brno: Vysoké 

učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2004, roč. 15, č. 1, s. 59. 

82 KONRÁD, Zdeněk. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Op. cit. str. 48. 
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skupina zahrnuje stopy, které obsahují sdruženou informaci o objektu, kterým byly 

vytvořeny, jde tedy o spojení předchozích tří skupin (např. stopy vytvořené krví).83 

 I v tomto případě je existence určitých stop závislá na kontaktu mezi pachatelem a 

obětí, zvláště při užití přímého fyzického násilí. Do této kategorie patří zejména: 

a) stopy na místě činu a na cestě, po které pachatel místo činu opustil 

(trasologické stopy, pachové stopy, stopy krve, odhozené zbraně použité 

při činu, odcizené věci, o něž pachatel nejevil zájem atd.), 

b) stopy na těle a oděvu oběti (rány vzniklé v důsledku násilného jednání, 

pohmožděniny, škrábance aj.), 

c) stopy na těle a oděvu pachatele (jako výsledek obrany oběti), 

d) stopy vzniklé ve spojitosti se způsobem spáchání činu na předmětech 

použitých při činu (vzorky DNA získané z použitých převleků, maskování, 

provazy použité pro znehybnění oběti, povýstřelové zplodiny při užití 

střelné zbraně atd.).84 

Velmi důležitým materiálním důkazem je zbraň užitá při činu. Její nalezení, ať už 

na místě činu nebo při domovní či osobní prohlídce u podezřelého, s následným 

zajištěním otisků prstů pomocí daktyloskopie, je významné pro určení a dopadení 

pachatele. Pokud zbraň nalezená na místě činu neposkytne vodítko v podobě otisků, může 

často navést na pachatelovu stopu zjištění vlastníka zbraně.  

Zásadní význam mohou mít i samotné odcizené věci v případě, že se je podaří 

nalézt při osobní či domovní prohlídce u potenciálního pachatele a lze je individuálně 

identifikovat. V situaci, kdy byla odcizena finanční hotovost, je identifikace mnohem 

obtížnější. Stopou pak může být množství, druh či způsob uchování bankovek.85 

 

                                                 
83 MUSIL, Jan. Kriminalistika: vybrané problémy teorie a metodologie. Praha: Policejní akademie České 

republiky, 2001. ISBN 80-7251-080-0. Str. 59. 

84 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V 
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85 KONRÁD, Zdeněk. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Op. cit. str. 48. 
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3.2 Typické vyšetřovací situace 

Vyšetřování trestných činů se uskutečňuje v konkrétních podmínkách času, místa, 

okolního prostředí a ve vzájemných vztazích s dalšími procesy objektivní skutečnosti. 

Proto neodmyslitelně souvisí přímo s charakterem, množstvím a obsahem 

shromážděných stop a zjištěných skutečností o případu. Typické vyšetřovací situace, na 

rozdíl od konkrétních, vztahujících se k vyšetřování konkrétního trestného činu, 

představují spíše teoretický konstrukt, vytvořený na základě opakujících se situací 

odpovídajících jednotlivým druhům trestné činnosti. Typické vyšetřovací situace jsou 

důležitým nástrojem, který pomáhá kriminalistům vyvarovat se již od počátku zbytečné 

práci, zvolit si správný postup a postupovat efektivně.86 

Pro úspěšnost vyšetřování jsou zásadní počáteční vyšetřovací situace, spojené 

s oznámením trestného činu, shromážděním základních kriminalisticky relevantních 

informací o jeho spáchání a následnou tvorbou vyšetřovacích verzí. K nejdůležitějším 

aspektům, které vytvářejí typické počáteční vyšetřovací situace v případě loupeží, patří 

(i) včasné a věrohodné oznámení loupeže a zjištění základních informací při oznámení, 

(ii) rychlost reakce orgánů činných v trestním řízení na oznámení nebo jinak získané 

informace, které vypovídají o možnosti spáchání trestného činu, (iii) charakter a kvalita 

prostředků vynaložených policejním orgánem a v neposlední řadě také (iv) kvalita a 

kvantita informací, zjištěných na základě prvotních vyšetřovacích úkonů.87 

Na základě dříve jmenovaných faktorů lze odlišovat tyto typické počáteční 

vyšetřovací situace: 

a) Zjištěné informace nasvědčují tomu, že došlo ke spáchání loupeže, 

předpokládaný pachatel (popř. spolupachatel) byl zadržen na místě činu či 

v jeho bezprostřední blízkosti, nebo se pachateli podařilo uprchnout a 

skrývá se. Je však znám na základě určení jeho identity, například pomocí 

jména. Vyšetřování směřuje ke shromáždění skutečností, které prokáží 

místní, časové a příčinné souvislosti mezi pachatelovým jednáním a 

následkem způsobeným trestným činem. Probíhá pátrání po odcizených 

věcech, popřípadě po uprchlém pachateli.  
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b) Ze zjištěných skutečností vyplývá, že byl spáchán trestný čin loupeže. 

Pachatel byl však při činu či v bezprostřední blízkosti místa činu usmrcen 

nebo těžce zraněn v důsledku obrany oběti. Jde o speciální případ předchozí 

situace. Ke zjišťování faktů zde přistupuje rovněž zjišťování skutečností o 

důvodnosti a přiměřenosti nutné obrany poškozeného ke způsobu útoku (tj. 

hrozící nebo trvající útok na život, zdraví či majetek). 88 

c) Skutečnosti naznačují, že byl spáchán trestný čin loupeže, nepostačují však 

k určení konkrétního pachatele. Jsou nicméně dostupné identifikační znaky 

ke zjištění totožnosti pachatele, například jeho popis, národnost nebo 

podoba zachycená na bezpečnostní kamerový záznam. Následným 

postupem bývá pořízení portrétu pachatele a jeho využití při pátrání po 

totožnosti a pobytu pachatele.89 Dle mého názoru je tato situace v praxi 

nejčastější. 

d) Zjištěná fakta nasvědčují, že byla spáchána loupež, informace o pachateli 

však nejsou dostupné, či jsou pouze neúplné a povrchní, stejně jako 

informace o odcizených věcech. Tato situace nastává v případě útoku 

pachatele ze zálohy či při užití maskování. Policejní orgán se v této situaci 

zaměřuje na typování možného pachatele a zjišťování způsobu spáchání 

loupeže.  

e) Známé skutečnosti nenasvědčují, že by došlo ke spáchání loupeže. Jediným 

pramenem informací je výpověď oběti. K dispozici nejsou identifikační 

znaky pachatele ani uloupených věcí. Zmíněné okolnosti nastávají 

v případech, kdy oběť oznamuje trestný čin až po dlouhé době nebo si již 

nedokáže některé okolnosti přesně vybavit. V této situaci je klíčové 

rozeznat, zda se čin doopravdy stal, či zda si oběť celou událost vymyslela, 

proto vyšetřování směřuje k zajištění důkazů jak podporujících, tak i 

vyvracejících informace obsažené v oznámení (např. zda poškozený 

doopravdy vlastnil věc, o které tvrdí, že mu byla odcizena).90 

                                                 
88 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika.  Op. cit. str. 441-442. 

89 PORADA, Viktor. Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-042-0. Str. 39. 

90 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. Op. cit., str. 442-443. 
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3.3 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí 

Vyšetřovací situace jsou důležitým podkladem k vytvoření vyšetřovacích verzí. 

Tvorba vyšetřovacích verzí představuje specifickou metodu kriminalistické činnosti, 

která spočívá ve vyvození a prověrce všech odůvodněných domněnek o možném průběhu 

vyšetřovaného trestného činu na základě počáteční vyšetřovací situace a veškerých dosud 

zjištěných faktů. Tento postup tak napomáhá ke zjištění skutkového stavu věci, o němž 

nejsou důvodné pochybnosti.91  

Typická verze tedy představuje konstrukt typického průběhu určitého trestného 

činu. Je důležitá zvláště na počátku vyšetřování, kdy ještě není shromážděn dostatek 

skutečností, protože představuje jakési vodítko pro určení dalšího postupu v objasňování 

trestného činu. Až s postupem času, kdy je shromážděno dostatečné množství dalších 

informací, se stává z typické vyšetřovací verze konkrétní.92 

Vyšetřovací verze se při vyšetřování loupeží využívají hlavně v situacích, kdy 

pachatel nebyl dopaden na místě činu či v jeho bezprostřední blízkosti. Nazývají se verze 

k pachateli a východiskem pro jejich vytýčení mohou být: 

a) popis pachatele na základě výpovědi poškozeného nebo očitého svědka, 

b) informace o způsobu spáchání loupeže získané pomocí prvotních 

vyšetřovacích úkonů, především pak výpověďmi a ohledáním místa činu, 

c) poznatky o poškozeném, jeho majetkových poměrech, způsobu života, 

sociálních vazbách a společenských stycích, 

d) komu byly tyto informace o poškozeném známy, kdo mohl mít přehled o 

jeho majetkových poměrech, kdo znal podmínky všedního provozu 

v napadeném objektu, kdo mohl mít znalosti o zdejších bezpečnostních 

opatřeních apod., 

e) vlastnosti pachatele určené na základě materiálních stop zajištěných na 

místě činu a získaných při ohledání oděvu a těla poškozeného (např. vlasy), 

f) informace o výskytu podezřelých osob spatřených v okolí místa činu, 

                                                 
91 PORADA, Viktor. Kriminalistika. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-

80-7380-038-3. Str. 215. 

92 STRAUS, Jiří. Kriminalistická metodika. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2008. ISBN 978-80-7380-124-3. Str. 18. 
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g) poznatky o podezřelém chování některých osob po spáchání činu (dispozice 

s větším obnosem peněz, pořizování drahých věcí, opuštění místa 

bydliště).93 

Jako další bývají sestavovány verze o způsobech chování pachatele, kterému se 

podařilo spáchat loupež, týkající se nakládání s věcmi, jež byly získány touto loupežnou 

činností. Slouží kriminalistům především k tomu, že při použití vhodných operativně 

pátracích prostředků lze pachatele dopadnout při uskutečňování takového 

předpokládaného chování. Mezi tyto verze můžeme zahrnout zejména: 

▫ pachatel se bude snažit odcizené věci prodat (u překupníků, v zastavárnách, 

na internetu apod.), 

▫ pachatel využije odcizenou finanční hotovost k nadměrnému utrácení 

(nejen za materiální statky, ale i v hernách, barech atd.), 

▫ pachatel se pokusí vybrat peníze z odcizené platební karty či platit s ní 

v obchodě nebo na internetu, 

▫ pachatel převede odcizené věci do zahraničí, 

▫ pachatel se pokusí vyhledat pomoc jiné osoby (rodiny, přátel, kompliců) 

s ukrytím věcí pocházejících z trestné činnosti nebo prostředků užitých při 

samotném činu.94 

Specifickým druhem vyšetřovacích verzí jsou verze o fingování loupeže. Tyto 

verze vznikají v případech, že skutečnosti zjištěné pomocí počátečních vyšetřovacích 

úkonů jsou v rozporu s informacemi uvedenými ve výpovědi poškozeného. Dalším 

podkladem pro jejich vznik je výskyt negativních okolností na místě činu (jsou zde stopy, 

které by na místě činu být neměly, nebo naopak neexistence stop, které by na místě činu 

nutně musely být), dále žije-li údajný poškozený pochybným způsobem života 

(gamblerství, alkoholismus), vzbuzují-li jeho majetkové poměry pochybnosti o tvrzené 

hodnotě odcizených věcí, existují-li nesrovnalosti v hodnotách, které byly údajnému 

poškozenému svěřeny apod.95 Příkladem může být případ mladé ženy z Brandýsa nad 

                                                 
93 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7380-547-0. Str. 212-213. 

94 MUSIL, Jan, Jarmila HANYKOVÁ, Eva KOUBOVÁ, Vladimír PRERAD, Mircea TIPLICA a 

Alexander NETT. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 

ISBN 80-7066-602-1. Str. 79. 

95 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS. Kriminalistika. Op. cit. str. 213. 
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Labem z dubna 2016. Ta policistům vypověděla, že byla neznámým mužem ranou do zad 

sražena na zem a následně jí byl pod hrozbou pobodání nožem odcizen mobilní telefon a 

peněžní hotovost. Navzdory velmi přesvědčivé výpovědi údajně poškozené ženy se však 

vyšetřovatelům podařilo odhalit, že se celé přepadení ve skutečnosti vůbec nestalo. To 

vše především díky standardním postupům – nasazený služební pes nenalezl žádnou 

stopu, bezpečnostní kamery nezachytily žádného pachatele, při ohledání místa činu 

nebyly zajištěny žádné stopy, sestavovaný portrét podezřelého byl pouze neurčitý. Tak 

kriminalisté nashromáždili dostatek důkazů, pod jejichž tíhou se nakonec poškozená 

přiznala, že si celé přepadení vymyslela. To celé prý pouze z důvodu, že chtěla být 

zajímavá pro své okolí.96 Jsem přesvědčen, že takové chování je naprosto neomluvitelné. 

Laická veřejnost si jen těžko umí představit, kolik lidské snahy a prostředků policejní 

orgán vynakládá na odhalování pachatelů, což je vše vlivem fiktivního oznámení 

vynaloženo zbytečně. 

 

3.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřování 

Základní předmět vyšetřování stanovuje zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení 

soudním (trestní řád – dále zkratka TŘ) ve svém § 89 odst. 1, který říká: „V trestním 

stíhání je v nezbytném rozsahu třeba dokazovat zejména: a) zda se stal skutek, v němž je 

spatřován trestný čin, b) zda tento skutek spáchal obviněný, případně z jakých pohnutek, 

c) podstatné okolnosti mající vliv na posouzení povahy a závažnosti činu, d) podstatné 

okolnosti k posouzení osobních poměrů pachatele, e) podstatné okolnosti umožňující 

stanovení následku, výše škody způsobené trestným činem a bezdůvodného obohacení, f) 

okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání.“ 97 

V případě vyšetřování loupeží však vzniká několik specifik, týkajících se předmětu 

vyšetřování, souvisejících především se skutečností, že pachatelovo jednání směřuje hned 

proti dvěma zákonem chráněným zájmům, kterými jsou primárně svoboda člověka a 

sekundárně majetek jiné osoby. Jak již bylo řečeno, zájem na ochraně majetku je 

považován za druhotný z důvodu, že k dokonání tohoto trestného činu postačuje pouze 

                                                 
96 HOLAKOVSKÝ, Milan. Přepadení si údajná oběť v Brandýse nad Labem vymyslela [online]. 2016 [cit. 

2018-07-05]. Dostupné z: https://www.denik.cz/stredocesky-kraj/prepadeni-si-udajna-obet-v-brandyse-

nad-labem-vymyslela-20160422.html 

97 § 89 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
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užití násilí či pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci a 

k samotnému zmocnění se věci přitom vůbec dojít nemusí. V tomto kontextu mohou být 

zvláštnosti předmětu vyšetřování následující:98 

i. úmysl zmocnit se cizí věci bezprostředním fyzickým násilím, jeho 

pohrůžkou nebo přivedením oběti do stavu bezbrannosti lstí (například 

z důvodu skutečnosti, že pro klasifikaci skutku je klíčové, zda k násilí došlo 

před, případně poté, co byla cizí věc odcizena), 

ii. pachatelův motiv pro spáchání činu, 

iii. způsob realizace násilí, pohrůžky bezprostředního násilí či jakým způsobem 

byl u oběti navozen stav bezbrannosti, 

iv. předmět zájmu pachatele a zjištění jeho vlastností – stanovení, co chtěl 

pachatel svým činem získat a co reálně získal, pomáhá při určení znaků 

základní nebo kvalifikované skutkové podstaty činu, 

v. okolnosti, za nichž se loupež uskutečnila a jakých nástrojů bylo užito pro 

spáchání tohoto činu, 

vi. výše vzniklé škody a nakládání s kořistí získanou činem (např. prodej, 

uschování apod.), 

vii. stupeň újmy utrpěné obětí, jednak na jejím těle, jednak důsledky psychické, 

viii. způsoby přípravných jednání (plánování, opatření nástrojů, dopravních 

prostředků, zbraní, získání informací o místě činu či osobě oběti), 

ix. zapojení více osob, forma spolupachatelství, existence organizované 

zločinecké skupiny, 

x. organizace a rozdělení úkolů v rámci skupiny, domluva mezi spolupachateli 

(například o hranicích intenzity užitého násilí, nakládání s možnými svědky 

atd.), 

xi. role oběti v procesu spáchání činu, 

xii. další specifické skutečnosti, se kterými se policejní orgány setkají v procesu 

vyšetřování jednotlivých případů a jejichž zjištění je nezbytné.99 

  

                                                 
98 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7380-547-0. Str. 209. 

99 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. Op. cit. str. 443. 
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4. Praktické aspekty vyšetřování loupeží 

Při vyšetřování loupeží se můžeme setkat s celou řadou praktických úkonů a 

vyšetřovacích postupů, které kriminalistům pomáhají odhalit všechny kriminalisticky 

relevantní stopy a skutečnosti. Tyto vyšetřovací úkony lze rozdělit do dvou hlavních 

skupin dle fáze vyšetřování, ve které jsou využívány – fáze počáteční a fáze následné. 

4.1 Zvláštnosti počátečních vyšetřovacích a operativně pátracích úkonů 

Počáteční fáze je jednou z klíčových částí vyšetřování, jelikož vhodné vymezení 

počátečních vyšetřovacích a operativně pátracích úkonů a jejich následná realizace 

nezřídka rozhoduje o výsledku celého vyšetřování. Prvotní úkony bývají podkladem pro 

stanovení dalšího směru vyšetřování a v důsledku toho pro vytvoření vyšetřovacích 

verzí.100  

Představují je zpravidla úkony neodkladné a neopakovatelné. Jejich obsah je vázán 

především na druh stop, které mají vyšetřovací orgány hned od počátku k dispozici. 

Hlavním účelem těchto úkonů je co nejrychleji a nejúčinněji zajistit kriminalisticky 

relevantní informace a skutečnosti, a tím stanovit podmínky pro účinný postih pachatele.  

4.1.1 Výslech oznamovatele 

Výslech oznamovatele (zpravidla poškozeného) bývá z logiky věci často prvním 

zdrojem informací o činu. Dle Strause je výslech „specifická metoda kriminalistické 

praxe, kterou se získávají formou výpovědi za zákonem stanovených podmínek a z důvodů 

stanovených zákonem kriminalisticky a právně relevantní informace uložené ve vědomí 

člověka.“101  

Za účelem objasnění všech důležitých skutečností je při výslechu vhodné zaměřit 

se primárně na tyto otázky:102 

a) zda je oznamovatel poškozeným nebo svědkem a proč či za jakých okolností 

byl přítomen na místě činu, 

                                                 
100 PJEŠČAK, Ján. Kriminalistika. 2. preprac. vyd. Praha: Naše vojsko, 1986. Str. 232. 

101 STRAUS, Jiří. Kriminalistická taktika. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2008. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-7380-095-6. Str. 101. 

102 STRAUS, Jiří. Kriminalistická metodika. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2008. ISBN 978-80-7380-124-3. Str. 74. 
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b) popis, charakteristika a množství věcí, které byly pachatelem odcizeny, 

c) doba, kdy byl čin spáchán, 

d) okolnosti předcházející loupeži - jak se pachatel objevil na místě činu, 

popřípadě jak pachatel s obětí navázal kontakt, 

e) popis a charakteristika pachatele (vzhled, držení těla, řeč, gesta, mimika, 

identifikační znaky (tetování, piercing) atp.), případně popis a SPZ 

motorového vozidla pachatele, 

f) jak loupež probíhala - konkrétní jednání pachatele, verbální projev, obsah 

výhružek, charakter použitého násilí, přítomnost zbraní a dalších 

prostředků, 

g) chování oběti v průběhu činu - zda byla použita obrana, která mohla přispět 

ke vzniku stop např. na těle pachatele (škrábance), oděvu pachatele apod., 

h) výskyt a chování dalších osob na místě činu, ať už spolupachatelů nebo 

potenciálních svědků, 

i) události následující po činu - jakým způsobem pachatel opustil místo činu, 

jak se oběť vzdálila z místa činu atd., 

j) zda mohl někdo předem vědět o potenciálním výskytu poškozeného na 

místě činu, zda někdo věděl, že u sebe bude mít odcizenou finanční hotovost 

nebo cennosti, 

k) finanční, rodinné, sociální a pracovní poměry poškozeného – pro vyloučení 

fingované loupeže. 

Očitým svědkům i poškozeným se pokládají během výslechu v podstatě stejné 

otázky. Při výslechu poškozeného je však třeba dbát na citlivý a opatrný přístup, zejména 

v případě, že mezi činem a výslechem uběhl pouze krátký čas a jednáním pachatele byl 

způsoben traumatizující zážitek. V situaci, kdy má být vyslechnuta podnapilá či zraněná 

osoba, je vhodné zjistit pouze základní a nejdůležitější informace, nápomocné při pátrání 

po pachateli a podrobnější výslech odložit na později, až k němu bude osoba zdravotně 

způsobilá.103 

                                                 
103 NĚMEC, Miroslav. Výslech a taktika jeho provádění ve speciální výslechové místnosti. Vyd. 1. Praha: 

Vydavatelství PA ČR, 2003. ISBN 80-7251-141-6. Str. 23. 
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4.1.2 Pátrání po pachateli z místa činu (tzv. po horké stopě) 

Pátrání je jedna z forem policejní činnosti. Představuje systém preventivních, 

organizačních, operativně pátracích, administrativně evidenčních a jiných opatření a 

vyšetřovacích úkonů prováděných policií a dalšími vyšetřovacími orgány k nalezení 

osob, které se skrývají za účelem vyhýbání se trestné odpovědnosti.104 

Pátrání po tzv. horké stopě je operativně pátrací úkon, k jehož uskutečnění dochází 

v případě, že se vyšetřovací orgány dozvědí o spáchané loupeži bezprostředně po činu a 

pachatel je na útěku. Lze ho zahájit okamžitě po zjištění nejdůležitějších informací o 

loupeži. S pátráním se musí začít co nejdříve, neboť rychlost je v tomto ohledu velmi 

klíčová, stejně jako mobilizace všech dostupných sil a prostředků. Účelem takového 

pátrání je dopadení pachatele na útěku dříve, než se ukryje, zničí usvědčující důkazy, 

zbaví se odcizených věcí apod. Pro úspěšné pátrání je nezbytné: 

▫ efektivně pracující hlásná služba a co nejrychlejší výjezd na místo činu, 

▫ co nejúplnější zjištění údajů potřených k zahájení pátrání a pronásledování 

pachatele a jejich bezodkladné předání operačnímu středisku Policie ČR 

(např. popis pachatele, identifikace a množství odcizených věcí, SPZ 

pachatelova vozidla atd.), 

▫ stanovení vhodného způsobu a rozsahu pátrání založeného na zjištěných 

skutečnostech.105 

Postupy při pátrání se samozřejmě liší dle toho, zda je pachatel znám, či nikoliv. 

V případě, že je znám i popis pachatele, je vždy vyhlášeno pátrání přímo po konkrétní 

osobě. Pokud však nastane situace, že pachatel není znám, je úspěch pátrání závislý na 

několika faktorech, např. zda byl získán popis vozidla pachatele, zda pachatel po sobě 

zanechal pachovou stopu a je tedy možné využití služebního psa, zda byl získán alespoň 

částečný popis pachatele k jeho identifikaci apod. Podle výskytu těchto faktorů pak 

vyšetřovací orgán přistoupí k vhodnému způsobu pátrání, kterým může být: 

                                                 
104 KOVÁRNÍK, Libor a Štefan CSÉFALVAY. Pátrací akce. 1. vyd. Praha: Vydavatelství PA ČR, 1998. 

ISBN 80-85981-95-5. Str. 9. 

105 CHMELÍK, Jan. Rukověť kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. ISBN 

80-86898-36-9. Str. 271. 
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▫ nasazení služebního psa na pachovou stopu pachatele - zde je opět klíčový 

čas, ale také vhodné zajištění místa činu, aby pachové stopy nebyly 

poškozeny, 

▫ osobní pátrání policistů - soustavná, cílevědomá a aktivní činnost 

policejního orgánu, probíhající při samostatném výkonu služby v určitém 

vymezeném prostoru za pomoci místní a osobní znalosti a spolupráce 

s občany,106 

▫ zahájení pátrací akce - probíhá po uzavření stanoveného prostoru, kde by se 

mohl pachatel vyskytovat; uzavření únikových cest, kontrola totožnosti 

osob, kontroly v závadových ubytovacích zařízeních a míst, kde se 

závadové osoby sdružují, skrytá pozorování určených míst, možné využití 

policejního vrtulníku, účast potápěčů v případech, kdy je podezření, že se 

pachatel mohl zbavit zbraně či jiných předmětů jejich odhozením do vody 

atd.;107 

▫ pátrání po odcizených věcech v obchodech s použitým zbožím - u 

překupníků, v bazarech, zastavárnách a místech, kde je prodáváno zboží 

nelegálně, 

▫ provedení vhodných preventivních opatření u peněžních ústavů 

v případech, kdy byla odcizena platební karta (např. zablokování), 

▫ opatření a vyhodnocování kamerových záznamů, 

▫ ověření skutečností tvrzených poškozeným, pokud je zde podezření na 

fiktivní oznámení s úmyslem zakrýt vlastní trestnou činnost, 108 

▫ zkoumání a vyhodnocování údajů poskytnutých mobilními operátory. 

Výborným příkladem efektivity pátrání po pachateli z místa činu je případ z Prahy, 

který se odehrál v srpnu 2018. Operátor tísňové linky přijal oznámení o přepadení ženy, 

kterou neznámý útočník několikrát udeřil kladivem do oblasti hlavy, následně se jí 

pokusil odcizit mobilní telefon a z místa činu uprchl do blízkého lesoparku. Na místo byli 

přivoláni policejní psovodi a okamžitě začali s prohledáváním lesoparku. Pátrání bylo 

úspěšné, již po několika minutách se jim podařilo naleznout násilníka schovaného 

v křovinách. Nebezpečný pachatel se pokusil o útěk, který mu ale policejní pes překazil. 

                                                 
106 PJEŠČAK, Ján. Kriminalistika. 2. vyd. Praha: Naše vojsko, 1986. Str. 214. 

107 CHMELÍK, Jan. Rukověť kriminalistiky. Op. cit. str. 272. 

108 Ibid., str. 272. 
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Na povel svého psovoda srazil muže k zemi a navzdory agresivní obraně provedl zákus 

do pravého lýtka a držel ho až do příchodu policistů, kteří provedli zadržení a po ošetření 

předvedli pachatele na policejní služebnu.109 

4.1.3 Vyhodnocení záznamů z kamerových systémů 

Záznamy z kamerových systémů lze využít jako pomůcku pro pátrání po pachateli 

po tzv. horké stopě. Nicméně praxe ukazuje, že právě tento úkon využívají kriminalisté 

při pátrání a objasňování trestných činů jako jeden z nejčastějších, proto ho osobně 

pokládám za jeden z nejdůležitějších úkonů. 

Příkladem užitečnosti a efektivitě kamerových záznamů může být případ 

loupežného přepadení v Bruntále z 12. června tohoto roku. Zde hodinu po půlnoci dva 

pachatelé fyzicky zaútočili na muže, kterého zprvu opakovaně neúspěšně vyzývali 

k vydání peněz. Především díky záznamu z kamerových systémů byli však policisty 

dopadeni ještě v den události, a to v ranních hodinách.110 

Zkoumané záznamy mohou mít různý původ. Mohou být zaznamenány 

soukromými kamerovými systémy, jimiž je v současné době vybavena provozovna nejen 

každé banky, pojišťovny a poštovního úřadu, ale i zlatnictví a dalších obchodů. Stejnou 

funkci plní i kamerové systémy veřejné, například Městské policie či Policie ČR. 

Prověřování záznamů se nemusí soustředit pouze na zařízení v bezprostřední blízkosti 

místa činu, neboť v mnoha případech může být nápomocen i záznam ze vzdálenějšího 

kamerového systému, který může zachytit např. pachatele na útěku z místa činu. Rovněž 

v situacích, kdy se pachatel při činu maskuje, aby tak ztížil své dopadení, se následně ve 

fázi úniku z místa činu často svého maskování zbavuje, aby nebudil přílišnou pozornost. 

A přesně za takových okolností může jeho podobu zaznamenat některé z kamerových 

zařízení umístěných v okolí místa činu. 

Pokud existuje podezření, že pachatel se již na místě činu vyskytoval dříve, 

kupříkladu za účelem vytipování vhodného okamžiku, zjištění podmínek obvyklého 

                                                 
109 BEREŇ, Michael. Muž napadl ženu kladivem a řval: Zabiju tě! Pak se do něj zakousl policejní pes. 

Pražský deník [online]. b.r., 2018 [cit. 2018-08-26]. Dostupné z: https://prazsky.denik.cz/zlociny-a-

soudy/muz-napadl-zenu-kladivem-a-rval-zabiju-te-pak-se-do-nej-zakousl-policejni-pes-20180824.html 

110 KUBA, František. Noční loupežné přepadení: pachatele dopadli už ráno. Deník.cz [online]. 2018 [cit. 

2018-07-05]. Dostupné z: https://bruntalsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/nocni-loupezne-prepadeni-

pachatele-dopadli-uz-rano-20180616.html 
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provozu peněžního ústavu apod., je vhodné prověřit i záznamy z časového období před 

loupeží.111 

4.1.4 Ohledání místa činu 

Dle Pješčaka je ohledání „specifická kriminalistická metoda, kterou se na základě 

bezprostředního pozorování zjišťuje, zkoumá, hodnotí a dokumentuje materiální situace 

nebo stav objektů mající vztah k vyšetřované události za účelem jejího poznání a zajištění 

stop a jiných věcných důkazů, jakož i dalších informací důležitých pro zjištění skutkového 

stavu a rozhodnutí v trestní věci.“ Pokud se tedy ohledání provede včas a správně, 

poskytne nám informace o místě, čase, způsobu a motivu spáchání trestného činu, stejně 

jako o pachateli. Jedná se tudíž o zjišťování, zkoumání, dokumentaci a hodnocení všech 

skutečností, které jsou materiálním odrazem prověřované skutečnosti a přispívají k jejímu 

objasnění.112 

Z předchozí definice můžeme odvodit, že základní metodou užívanou při ohledání 

je pozorování. V tomto případě jde o bezprostřední a cílevědomé pozorování konkrétním 

příslušníkem vyšetřovacího orgánu, který využívá všech svých smyslů, zejména 

vizuálního vnímání a za zvláštních okolností i vnímání upravené pomocí speciálních 

kriminalistických prostředků.113 

Ohledání místa činu představuje konkrétní, neodkladný a často neopakovatelný 

úkon, jehož hlavním cílem je zjištění, zachování a vyhodnocení situace na místě činu, 

stejně jako zajištění všech důkazů a dalších skutečností, které mohou buď samostatně, 

nebo ve spojení s dalšími informacemi stanovit hodnověrný závěr o průběhu činu a 

ostatních okolnostech poznávané události.114 

Pokud se policejní orgán dozví o spáchání trestného činu loupeže, je vždy nezbytně 

nutné vyjet na místo činu. To i v případech, kdy je nepravděpodobné, že na místě činu 

došlo ke vzniku většího množství stop (např. při napadení za pomoci pohrůžky 

                                                 
111 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V 

Praze: C.H. Beck, 2004. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-7179-878-9. Str. 445-446. 

112 PJEŠČAK, Ján. Kriminalistika. 2. vyd. Praha: Naše vojsko, 1986. Str. 153. 

113 STRAUS, Jiří. Kriminalistická taktika. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2008. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-7380-095-6. Str. 68. 

114 Ibid., str. 71. 
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bezprostředního násilí) či v situaci, byla-li loupež oznámena opožděně. V takových 

případech sice nedojde k získání stop a dalších důkazů, na druhou stranu je tento úkon 

nápomocný ke zdokumentování povahy místa (terénu, rozmístění objektů apod.), 

přístupových cest, přítomnosti kamerových systémů atd. 

Je obecně doporučeno stanovit hranice ohledání poměrně široce, a tak ohledávat i 

vzdálenější okolí, možné přístupové cesty a únikové trasy. Zde mohou být nalezeny 

zvláště stopy obuvi či pneumatik pachatelova vozidla, nedopalky cigaret vykouřených 

pachatelem při čekání na vhodný okamžik, odhozené zbraně nebo další předměty (tašky, 

peněženky apod.). 

Je-li to možné s ohledem na psychický stav poškozeného, může být k ohledání 

přizván i poškozený nebo očitý svědek. Opětovný výskyt může stimulovat paměť a díky 

tomu si mohou tyto osoby vybavit okolnosti a detaily dříve ve výpovědi neuvedené, 

popřípadě upozornit na důležité skutečnosti a stopy.115 

4.1.5 Zadržení, osobní a domovní prohlídka u obviněného 

Straus uvádí, že zadržení je „opatření, kterým se na základě zákona, z důvodů a 

způsobem uvedeným v zákoně, omezuje osobní svoboda člověka od okamžiku sdělení, že 

osoba je zadržena, do okamžiku jejího předání příslušným orgánům oprávněným 

k provedení dalších úkonů a opatření.“116 Ve zkratce se tedy jedná o omezení osobní 

svobody na základě a v mezích zákona. Zadržení pachatelů loupeží nezřídka vyžaduje 

důkladnou přípravu ve formě dostatečného množství sil a prostředků, jelikož jsou tito 

pachatelé mnohdy velmi agresivní a nebezpeční. Je to zejména v situacích, kdy pachatel 

použil zbraň již při samotném spáchání loupeže, protože je pak velmi pravděpodobné, že 

se za použití zbraně bude i bránit zadržení. Situaci nepřispívá ani fakt, že v případě 

odsouzení hrozí pachatelům loupeží velmi vysoké tresty. 

Dle Konráda lze na prohlídku nahlížet jako na „kriminalistickou metodu spočívající 

v přímém prověřování objektů, míst a osob policejními orgány za účelem nalezení a 

zajištění osob a věcí důležitých pro plnění úloh Policie ČR.“117 Domovní a osobní 

                                                 
115 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7380-547-0. Str. 212. 

116 STRAUS, Jiří. Kriminalistická taktika. 2. rozš. vyd. Op. cit. str. 257. 

117 KONRÁD, Zdeněk. Krimiinalistika. Op. cit. str. 130. 
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prohlídky představují úkony, jež jsou přípustným zásahem do práva na nedotknutelnost 

obydlí a práva na nedotknutelnost osoby, která jsou zaručena Listinou základních práv a 

osob. Je však bezpodmínečné nutné, aby byly dodrženy náležitosti, které stanovuje zákon, 

přesněji zákony č. 141/1961 Sb. TŘ ve svém § 82 a násl. a zákon č. 273/2008 Sb. o Policii 

České republiky. 

Domovní prohlídka je vyšetřovací úkon, který je možné provést pouze na základě 

rozhodnutí soudu ve formě příkazu k domovní prohlídce. Provádí se v případech, kdy 

existuje důvodné podezření, že se v bytě, eventuálně v jiném prostoru sloužícím k bydlení 

(dům, chata, přívěs, ubytovna apod.), nebo v prostorách k němu náležejícím (především 

sklepy, garáže) nalézá osoba podezřelá ze spáchání trestného činu či věci pocházející 

z trestné činnosti, zbraně, maskování atd.118 

Osobní prohlídka představuje nucenou prohlídku těla člověka, jeho oděvu, obuvi a 

dalších předmětů, které má tato osoba na sobě či při sobě. Osobní prohlídka je 

vykonávána, pokud nastane důvodné podezření, že osoba, jež má být prohlídce 

podrobena, má u sebe věc důležitou pro trestní řízení. Jedná se rovněž o častou součást 

postupu při zatýkání či vzetí osoby do vazby, pokud existuje podezření, že tato osoba má 

u sebe zbraň nebo jinou věc, kterou by mohla ohrozit život nebo zdraví vlastní či cizí.119 

Z hlediska bezpečnosti a případného rychlého zásahu proti útoku prohlížené osoby, 

popřípadě při snaze zničit hledaný předmět, bývá pravidlem, že osobní prohlídku provádí 

dvě osoby, přičemž samotná prohlídka je zásadně prováděna osobou stejného pohlaví, 

jako je prohledávaná osoba.120 

Pokud si to vyžaduje vyšetřování, lze vedle jmenovaných druhů prohlídek 

přistoupit též k prohlídce motorového vozidla či prohlídce jiných prostor (nesloužících 

k bydlení) a pozemků. 

Důležitým prvkem prohlídky je její překvapivost. Ta spočívá v nečekanosti a 

rychlém postupu, který znemožní zničení či zcizení hledaných věcí nebo přemístění 

hledaných objektů na jiná místa. Další významnou vlastností prohlídky je systematičnost. 

Existuje několik různých postupů, které však spojuje záměr dát prohlídce jasný směr a 

                                                 
118 KONRÁD, Zdeněk. Kriminalistika. Op. cit. str. 134-135. 

119 Ibid., str. 136. 

120 CHMELÍK, Jan. Rukověť kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. ISBN 

80-86898-36-9. Str. 134. 
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vyloučit chaotičnost. V neposlední řadě je důležitým aspektem prohlídky její důslednost, 

která spočívá v pečlivém a trpělivém postupu a odhalení všech možných úkrytů a skrýší, 

kam pachatelé mohou ukrýt objekty důležité pro vyšetřování. Velmi užitečná je také již 

dříve zmíněná zásada ostražitého pozorování osoby podrobené prohlídce, která napomáhá 

odvrátit jakékoliv pokusy o narušení prohlídky. Zároveň mohou být emoční projevy a 

reakce těchto osob na prohlídku často vodítkem k odhalení relevantních skutečností.121 

4.1.6 Ohledání oděvu, prohlídka těla poškozeného a podezřelého 

Ohledání oděvu a prohlídka těla živé osoby představují neodkladné úkony, jež musí 

být vykonány bezprostředně po oznámení trestného činu,  jelikož v opačném případě 

hrozí nebezpečí z prodlení ve formě zničení stop.122  

Trestní řád upravuje prohlídku těla ve svém § 114 odst. 1, kde říká: „Prohlídce těla 

je povinen se podrobit každý, je-li nezbytně třeba zjistit, zda jsou na jeho těle stopy nebo 

následky trestného činu. Není-li prohlídka těla prováděna lékařem, může ji provést jen 

osoba téhož pohlaví.“123 Jedná se tedy o úkon, jehož cílem je zajištění a zdokumentování 

stop zanechaných činem na těle živé osoby.  

Stopy na těle oběti mohou být způsobeny nejen násilím, které pachatel použil ke 

zmocnění se cizí věci, ale může se rovněž jednat i o biologické stopy (vlasy, krev za nehty 

oběti v důsledku obrany) či jiné stopy způsobené přímým kontaktem mezi pachatelem a 

poškozeným (např. zbytky textilních vláken). V případě, že je poškozený v důsledku činu 

zraněn nebo je zde možnost vnitřního zranění (krvácení, otřesu mozku), prohlídku těla 

vykonává zpravidla lékař.124 

Příkladem důležitosti zkoumání biologických stop je případ loupeže, která se 

odehrála v Praze v srpnu roku 2003. Pachatel napadl taiwanského turistu, kterému odcizil 

fotoaparát a z místa činu uprchl. Cizinec posléze na následky útoku v nemocnici zemřel. 

                                                 
121 KRAJNÍK, Václav a Jiří STRAUS. Kriminalistická taktika. 1.vyd. Bratislava: Akadémia Policajného 

zboru SR, 2000. ISBN 80-8054-146-9. Str. 97-98. 

122 STRAUS, Jiří. Kriminalistická metodika. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2008. ISBN 978-80-7380-124-3. Str. 75. 

123 § 114 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 

124 PORADA, Viktor. Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-042-0. Str. 43. 
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Při vyšetřování se policistům podařilo najít stativ, který pachatel při útěku odhodil nebo 

ztratil a na něm nalezli krevní stopu, jež nepatřila oběti. Vyšetřovatelům se bohužel 

nepodařilo pachatele vypátrat, nicméně vzorek krve byl uložen do Národní databáze 

DNA, v té době ale nebyla zjištěna žádná shoda. Pachatel se však v roce 2010 dopustil 

další trestné činnosti, kdy v rámci vyšetřování byl jeho DNA profil porovnáván s databází 

a v tomto případě již došlo ke shodě. To bylo impulsem pro kriminalisty, kteří se začali 

přepadením z roku 2003 znovu zabývat, pachatel byl zadržen a k loupeži se doznal.125 

Ohledání oděvu a prohlídka těla podezřelého se provádí obdobným způsobem 

v situaci, pokud byl dopaden těsně po činu nebo v době, kdy stále existuje předpoklad 

výskytu relevantních stop na jeho oděvu či těle. Tyto stopy vznikají hlavně při obraně 

oběti nebo při přenosu stop z místa činu. K tomuto úkonu se přistupuje též při zjišťování 

určitých znaků za účelem identifikace.126 Jedná se například o případy, kdy je na základě 

výpovědi poškozeného či kamerového záznamu známa skutečnost, že pachatel měl 

individuálně určitelné tetování. 

 

4.2 Zvláštnosti úkonů následné etapy vyšetřování 

Po skončení počátečních vyšetřovacích úkonů a stanovení vyšetřovacích verzí 

začíná následná etapa vyšetřování. V některé literatuře se můžeme setkat s označením 

následné etapy jako etapy tzv. rozvinutého dokazování, která začíná ve chvíli, kdy již 

všechny zjištěné skutečnosti označují určitou osobu jako pachatele.127 

Hlavní náplní této etapy vyšetřování je prověření vytyčených vyšetřovacích verzí 

za použití tzv. následných vyšetřovacích úkonů. Jednotlivé metodiky vyšetřování popisují 

specifika těchto následných úkonů, přesněji zvláště jejich cíle, význam, způsoby 

provádění a pořadí v celkovém postupu vyšetřování. Mimo to se také snaží poskytnout 

kriminalistický návod, kterých chyb a nedostatků se při jejich provádění vyvarovat.128 

                                                 
125 KŘP hlavního města Prahy. Policie České republiky [online]. 2010 [cit. 2018-07-06]. Dostupné z: 

http://www.policie.cz/clanek/loupez-objasnena-po-7-letech.aspx 

126 PJEŠČAK, Ján. Kriminalistika. 2. vyd. Praha: Naše vojsko, 1986. Str. 154. 

127 STRAUS, Jiří. Kriminalistická metodika. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2008. ISBN 978-80-7380-124-3. Str. 17. 

128 Ibid., str. 17. 
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4.2.1 Výslech obviněného 

Tento úkon patří bezesporu mezi nejnáročnější a nejobtížnější vyšetřovací úkony. 

Je to dáno hlavně psychologickým profilem pachatelů – jedná se často o nebezpečné 

agresivní osoby, recidivisty s asociálním chováním, kteří mnohdy znají policejní postupy 

z předchozích řízení a dokáží toho patřičně využít. Proto se u těchto pachatelů setkáváme 

se zatvrzelým popíráním skutečností, předem připravenou obhajobou, připraveným 

falešným alibi apod. Pokud dojde k doznání pachatele k činu, je to často až díky množství 

přesvědčivých důkazů.129  

Pro správný postup výslechu je nezbytné, aby byl vyslýchající na výslech náležitě 

připraven. To spočívá především v nastudování všech důležitých informací o 

vyslýchaném. Následný výslech totiž musí přizpůsobit okolnostem, zda je mu podrobena 

dosud netrestaná osoba nebo recidivista s předchozí zkušeností s výslechem. K dalším 

přípravným krokům vyslýchajícího patří sestavení plánu výslechu, připravení otázek a 

jejich pořadí, seznámení se se všemi dosud shromážděnými důkazy apod.130 

Samotný výslech osoby, která je obviněná z trestného činu loupeže, bývá zaměřen 

zejména na rekonstrukci časové osy pohybu a činnosti této osoby v době před, během a 

po spáchání loupeže. Dále se zjišťují informace o přípravném jednání, účastnících a 

spolupachatelích, vztah k místu činu, původ zbraní, vztah k oběti a způsob jejího určení, 

majetkové poměry obviněného apod. Je dobré zaměřit se také na původ zranění na těle 

obviněného.131 

4.2.2 Prověrka alibi 

Dle Musila je alibi „fakt, resp. souhrn faktů, vylučující možnost spáchání trestného 

činu určitou osobou. Jedná se o důkaz vylučující přítomnost pachatele na místě činu 

v době spáchání trestného činu.“132 Prověrka alibi tedy představuje úkon, který směřuje 

                                                 
129 MUSIL, Jan, Jarmila HANYKOVÁ, Eva KOUBOVÁ, Vladimír PRERAD, Mircea TIPLICA a 

Alexander NETT. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Op. cit. str. 80. 

130 NĚMEC, Miroslav. Výslech a taktika jeho provádění ve speciální výslechové místnosti. Vyd. 1. Praha: 

Vydavatelství PA ČR, 2003. ISBN 80-7251-141-6. Str. 18-26. 

131 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V 

Praze: C.H. Beck, 2004. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-7179-878-9. Str. 447. 

132 MUSIL, Jan. Kriminalistika. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1994. ISBN 80-206-0423-5. Str. 260. 
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primárně k prokázání, zda určitá osoba může být pachatelem vyšetřovaného trestného 

činu, případně zda se na činu nepodílela alespoň částečně. Činí tak na základě zjištění, 

kde se podezřelá osoba nacházela v době, kdy byl čin spáchán, popřípadě jakou činnost 

vykonávala či ve společnosti kterých osob se vyskytovala.  

Prověrka alibi může být zaměřena rovněž na zjištění, zda oznamovatel loupežného 

činu neučinil fiktivní oznámení s úmyslem odvedení pozornosti od vlastní trestné 

činnosti, zda prověřovaná osoba se stejným úmyslem neuvádí vědomě nepravdivé údaje, 

eventuálně zda osoba, jež se sama přihlásila ke spáchání trestného činu, je opravdovým 

pachatelem (nebo zda se přihlásila např. s úmyslem krýt skutečného pachatele).133 

V praxi se prověřování alibi řídí několika zásadami: 

 prověrka alibi potenciálních pachatelů z organizované skupiny se provádí 

ve stejném časovém okamžiku, 

 prověřování se provádí k časovému období odpovídajícímu spáchání 

loupeže, nelze ho však zúžit pouze na tento šetřený trestný čin, 

 prověrka se řídí dle zajištěných stop z místa činu a dalších zjištěných 

skutečností, 

 prověřování alibi nemusí probíhat s vědomím prověřované osoby (za 

účelem skrytí podezření), v takovém případě je však na místě velká 

opatrnost a snaha o neprozrazení, 

 pokud je alibi podezřelé osoby potvrzeno pouze rodinnými příslušníky, 

nelze podezření vyloučit. 134 

4.2.3 Šetření k osobě poškozeného 

Šetření k osobě poškozeného je úkonem, jehož cílem je poznání všech 

kriminalisticky relevantních skutečností týkajících se osoby poškozené. Jedná se zejména 

o majetkové poměry, způsob života a životní návyky, rodinné poměry, společenské styky, 

sociální vazby a další informace, které mohou kriminalistům pomoci. Tyto skutečnosti 

mohou být nápomocné hlavně z hlediska zjištění důvodu, proč si pachatel vybral za oběť 

                                                 
133 STRAUS, Jiří. Kriminalistická metodika. Op. cit. str. 77-78. 

134 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7380-547-0. Str. 214. 
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právě tuto konkrétní osobu, a poznání okruhu osob, se kterými poškozený přicházel do 

styku, a tudíž mohou být podezřelí jako možní pachatelé.135 

Důležitou součást tohoto úkonu představuje výslech poškozeného. Jelikož 

v průběhu loupeže dochází zpravidla k přímému kontaktu mezi pachatelem a 

poškozeným, lze prostřednictvím tohoto postupu získat nejčastěji podrobný popis 

pachatele. Dále se výslech zaměřuje na tyto skutečnosti: 

i. místa, kde se poškozený zdržoval před loupeží, 

ii. činnosti vykonávané poškozeným před činem, 

iii. okruh osob, se kterými přišel poškozený před činem do kontaktu a 

popřípadě obsah jejich rozhovoru, 

iv. výčet a popis běžných životních návyků a stereotypů poškozeného, 

v. okruh osob, které mohly mít povědomí o skutečnosti, že poškozený má u 

sebe věci odcizené loupežným činem, 

vi. podrobný popis a identifikace věcí, jež byly činem odcizeny, 

vii. podrobný průběh činu, 

viii. pachatelovo chování a jeho zvláštnosti (nářečí, gesta atp.), jeho verbální 

projev (klidný/nervózní, obsah výhrůžek užitých při činu), 

ix. druh a intenzita užitého násilí, popis nástrojů a dalších prostředků využitých 

pachatelem ke spáchání činu (zbraně, pouta, aj.), 

x. počet pachatelů, jejich zapojení do činu a rozdělení úkolů, 

xi. způsob chování poškozeného při činu (reakce na jednání pachatele, 

existence obrany, možné způsobení zranění pachateli atd.), 

xii. majetkové, rodinné, pracovní a jiné poměry poškozeného (pro vyloučení 

zinscenování činu), 

xiii. další relevantní skutečnosti, jež mohou pomoci v objasnění činu.136 

V některých případech se stává, že si poškozený nevybavuje určité okolnosti nebo 

jeho vzpomínky mohou být nepřesné či zkreslené. Pro tyto situace zná kriminalistická 

praxe několik taktických postupů pro vybavování si zdánlivě zapomenutých vzpomínek. 

                                                 
135 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. Op. cit. 

str. 215. 

136 CHMELÍK, Jan. Rukověť kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. ISBN 

80-86898-36-9. Str. 273. 
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Jedná se například o postup, při kterém je vyslýchaný veden k výpovědi událostí 

v chronologickém pořadí, včetně sdělení skutečností, kterým on sám nepřikládá 

důležitost. Dalším postupem je orientace na nejsilnější vjemy a vzpomínky a v návaznosti 

na ně pokus o vybavení nejasných okolností. Důležitým doporučením je vyslýchaného 

vést k vybavení celkové komplexní situace, včetně času, počasí, světelných podmínek 

atd. Pro celý výslech je potřeba vyhradit si dostatek času a je nutné dávat pozor, aby na 

poškozeného nebyl vyvíjen přílišný tlak a nebyl nucen vybavit si traumatizující zážitky, 

které by způsobily prohloubení traumatu a již zmíněnou sekundární viktimizaci.137 

4.2.4 Výslechy svědků 

Dle § 97 TŘ je „každý povinen dostavit se na předvolání k soudu a vypovídat jako 

svědek o tom, co je mu známo o trestném činu a o pachateli nebo o okolnostech důležitých 

pro trestní řízení.“138 Pro větší přehlednost je vhodné rozdělit si svědky do několika 

skupin: 

a) osoby, které poškozeného znají, 

b) osoby, se kterými byl poškozený v kontaktu bezprostředně před loupeží 

nebo po jejím spáchání, 

c) osoby, jež páchání loupeže přihlížely zpovzdálí, 

d) osoby sdílející s poškozeným společnou domácnost, 

e) osoby, které mohou identifikovat odcizené předměty (tj. znají jejich popis), 

f) oznamovatel trestného činu, 

g) osoby vyskytující se na místě činu před loupežným přepadením, 

h) osoby, které vyrušily nebo aktivně přerušily loupežné jednání pachatele.139 

Výslech svědků probíhá v podstatě obdobně, jako výslech poškozeného. Osobně se 

domnívám, že výslech svědka může být mnohdy hodnotnější než výslech poškozeného, 

neboť svědek není na činu natolik zainteresován a jeho vědomí není postiženo 

traumatizujícími zážitky. Na druhou stranu tento fakt může ztížit nalezení těchto osob, 

                                                 
137 STRAUS, Jiří. Kriminalistická taktika. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2008. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-7380-095-6. Str. 119-120. 

138 § 97 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).  

139 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. Op. cit. 

str. 215-216. 
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jelikož si často nejsou vědomy významu svého svědectví. Proto jsou do jejich hledání 

aktivně zapojeny hlídky kriminální služby a často i média prostřednictvím novin či 

televizních pořadů. 

4.2.5 Rekognice 

Dle Konráda je rekognice „metoda kriminalistické praxe využívající, v procesu 

kriminalisticky významných objektů, schopnosti člověka znovu poznat předváděný objekt 

na základě paměťové stopy, podpořené asociací identifikačních vlastností zkoumaných 

objektů.“140 

Hlavním smyslem rekognice tedy je identifikace osoby nebo věci, jejíž určení je 

důkazně relevantní. Toho docílí poznávající (identifikující) osoba na základě skutečností, 

které sama bezprostředně vnímala svými smysly. Proto touto poznávající osobou (neboli 

subjektem poznání) může být pouze osoba, která poznávaný objekt již dříve vnímala 

svými smysly. Poznávaným (ztotožňovaným) objektem je v případě vyšetřování loupeží 

nejčastěji osoba potenciálního pachatele, ale může jít i o poznání věcí odcizených 

loupežným činem.141 

Nastávají i případy, kdy se rekognice neprovádí, protože je neúčelná. Tím může být 

situace, kdy oběť pachatele dobře zná a může ho identifikovat podle jména, rovněž 

v situaci, kdy byl pachatel dopaden hned na místě činu a v neposlední řadě při napadení 

ze zálohy, kdy oběť neměla šanci vzhled pachatele zachytit (může však přicházet v úvahu 

např. rekognice podle hlasu).142 

V praxi se můžeme setkat s několika druhy rekognice. V situacích, kdy čin ještě 

není objasněn a pachatel tedy nemůže být poznávající osobě ukázán fyzicky, se provádí 

rekognice podle modelu – fotografie. Postup spočívá v předložení nejméně čtyř fotografií 

poznávající osobě, z nichž na jedné by měl být podezřelý a na ostatních fotografiích jiné 

osoby odpovídající popisu pachatele. Také styl a kvalita jednotlivých fotografií by měly 

                                                 
140 KONRÁD, Zdeněk a Jitka VESELÁ. Rekognice. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2008. ISBN 978-

80-7251-269-0. Str. 26. 

141 Ibid., str. 26. 

142 KONRÁD, Zdeněk. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. 3. nezm. vyd. Praha: 

Vydavatelství PA ČR, 1999. ISBN 80-7251-023-1. Str. 55. 
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být totožné.143 K tomuto postupu však kriminalisté přistupují v praxi též v situacích, kdy 

pachatel po činu výrazně změnil svůj vzhled (např. oholil vousy, obarvil vlasy), což by 

ztížilo proces identifikace.144 

Další a v praxi asi nejvyužívanější variantou je tzv. rekognice in natura, ke které se 

přistupuje po dopadení pachatele. Tento způsob spočívá v identifikaci pachatele podle 

anatomických a morfologických znaků. Podezřelý stojí v řadě mezi minimálně třemi 

dalšími osobami, které splňují identifikační znaky uvedené poznávající osobou v dřívější 

výpovědi, včetně obdobného oblečení, jež měl pachatel při činu (např. čepice). Pokud byl 

pachatel při činu maskován, avšak dopustil se verbální pohrůžky bezprostředního násilí, 

lze využít při rekognici možnost identifikace podle hlasu. Toho lze docílit skrze rekognici 

in natura, kdy může být ztotožňovaná osoba vyzvána, aby vyslovila několik slov, 

eventuálně je možno tento úkon provést samostatně, kdy má poznávající osoba možnost 

pasivně vyslechnout rozhovor se ztotožňovanou osobou.145 

V kriminalistické praxi se lze setkat i s rekognicí věci in natura. Ta se provádí 

například pro identifikaci odcizených věcí, v tomto případě však může být rekognice 

často nadbytečná z důvodu, že poznávající osoba zná identifikační znaky těchto věcí 

velmi dobře, popřípadě se může jednat o zcela jedinečnou a nezaměnitelnou věc (snubní 

prsten s vyrytými iniciály). Užitečnější je tento druh rekognice v situacích, kdy má 

identifikující osoba poznat věci, které pachatel využil pro spáchání činu (zbraně, osobní 

automobil, maskování apod.)146 

4.2.6 Rekonstrukce činu a vyšetřovací pokus 

Dle Musila je rekonstrukce „vyšetřovací úkon, spočívající v obnovení původní 

situace na místě činu, v jejím zkoumání, případně v obnovení stavu nějakých předmětů, 

které mají podstatný význam pro zjištění pravdy při vyšetřování trestného činu.“147 

                                                 
143 MUSIL, Jan. Kriminalistika. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1994. ISBN 80-206-0423-5. Str. 169. 

144 KONRÁD, Zdeněk. Po velké novele trestního řádu objevujeme v kriminalistické taktice nové 

problémy?. Kriminalistika: časopis pro kriminalistickou teorii a praxi [online]. Praha: Odbor vydavatelství 

a tisku MV ČR, b.r., 2006(2) [cit. 2018-05-29]. ISSN 1210-9150. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d Str. 93-100. 

145 KONRÁD, Zdeněk a Jitka VESELÁ. Rekognice. Op. cit. str. 60-61. 

146 MUSIL, Jan. Kriminalistika. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1994. ISBN 80-206-0423-5. Str. 168. 

147 Ibid., str. 179. 
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Hlavním účelem rekonstrukce je tedy vytvoření skutečného modelu spáchaného 

loupežného činu, eventuálně jeho jednotlivé části, tak, aby se co nejvíce blížil původní 

situaci. K dosažení tohoto cíle využívá veškeré dosud získané důkazy a zjištěné 

skutečnosti o vyšetřované události, zvláště výpověď poškozeného a očitých svědků. 

Podstatou vytvoření takové situace je prověření způsobu spáchání loupeže, včetně jednání 

předcházejícího a bezprostředně následujícího po činu. 

Vyšetřovací pokus je definován jako „specifická metoda kriminalistické praxe, 

spočívající v provádění pokusů v uměle vytvořených a cílevědomě měněných podmínkách 

za účelem prověření, upřesnění zjištěných skutečností nebo zjištění nových skutečností 

důležitých pro trestní řízení.“148 Cílem takového pokusu je zejména objasnění a 

odstranění rozporů mezi důkazy a pochybností o zjištěných skutečnostech. Od 

rekonstrukce se odlišuje především svou pokusností, kterou můžeme spatřovat např. v 

umělé změně jednotlivých podmínek. 

Tyto dva jmenované úkony jsou velmi užitečné hlavně při odhalování 

zinscenovaných loupeží. Osoba, jež vypovídá lživě, mnohdy nedokáže dostatečně 

promyslet svou tvrzenou nepravdivou variantu události a v průběhu rekonstrukce či 

vyšetřovacího pokusu vyjdou najevo rozpory a nesrovnalosti se zjištěnými 

skutečnostmi.149 

4.2.7 Znalecké posudky 

Znalecký posudek neboli expertiza je metoda kriminalistické praxe a „představuje 

proces vydělování informací z kriminalistických stop a jiných důkazů, jejich zpřístupnění 

pro pochopení a využití v kriminalistické a soudní praxi.“150 Předmětem zájmu této 

metody jsou odborné otázky, které jsou pro vyšetřovací orgány nesrozumitelné a nelze je 

objasnit bez využití odborných znalostí a zkušeností. Účelem znaleckých posudků je tedy 

odpovědět na tyto odborné otázky v podobě srozumitelné orgánům činným v trestním 

řízení a ve formě předepsané zákonem. 

                                                 
148 PORADA, Viktor. Kriminalistika. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-

80-7380-038-3. Str. 277. 

149 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7380-547-0. Str. 217. 

150 PORADA, Viktor. Kriminalistika. Op. cit. str. 228. 
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Jelikož je při vyšetřování loupeží nalézáno velké množství materiálních stop 

(daktyloskopických, balistických, trasologických aj.), bývají nejčastěji využívané 

expertizy příslušných oborů kriminalistické techniky. V mnoha případech jsou využívány 

posudky z oboru soudní psychologie a soudní psychiatrie, z nichž se lze dozvědět, zda 

byl pachatel v době spáchání loupeže příčetný, či nikoliv. V situaci, kdy byly loupežným 

činem odcizeny individuálně určitelné věci namísto finanční hotovosti, lze si vyžádat o 

ceně těchto předmětů znalecký posudek z oboru zbožíznalství. Pokud došlo v důsledku 

loupežného přepadení ke zranění oběti, bývají využívány znalecké posudky z oboru 

soudního lékařství. Jejich předmětem jsou především otázky druhu a vážnosti zranění, 

způsobu jejich vzniku atd.151 

  

                                                 
151 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS. Kriminalistika. Op. cit. str. 217. 
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5. Zapojení veřejnosti do vyšetřování a kriminalistická prevence 

Jak již bylo zmíněno dříve, společnost vnímá trestný čin loupeže jako mimořádně 

zavrženíhodné chování. Z toho důvodu se veřejnost do vyšetřování zapojuje poměrně 

ochotně a vstřícně. Cílem metodiky je proto popsat jednotlivé metody a techniky zapojení 

veřejnosti v dílčích fázích vyšetřování a vymezit specifické situace, kdy je vhodnější 

zásahy veřejnosti z dobrých důvodů omezit nebo dokonce zcela vyloučit.152 

Nejrozšířenějším způsobem zapojení veřejnosti do vyšetřování je pomoc s pátráním 

prostřednictvím médií. Tato situace nejčastěji nastává, pokud se pachateli podařilo 

z místa činu uprchnout a je předmětem pátrání, avšak pátráno může být i po vozidle 

pachatele nebo věcech odcizených trestným činem. Pro tyto potřeby využívají 

vyšetřovací orgány nejen tisk, ale i televizní vysílání a internet. Časté jsou situace, kdy je 

portrét pachatele, fotografie nebo záznam z kamerového systému zveřejněn v televizním 

pořadu (Na stopě, Krimi zprávy) a díky tomu se pachatele podaří vypátrat. 

Prostřednictvím těchto televizních pořadů se veřejnost dozvídá o všech skutečnostech 

důležitých pro uvědomění si relevance svého pozorování.153 V případě hledání možných 

svědků loupežného přepadení se policejní orgán nezřídka skrze média obrací na veřejnost 

s výzvou ke spolupráci (viz Obrázek 1). Myslím si, že s postupným rozšiřováním 

dostupnosti internetového připojení a medializací společnosti se zlepšují i tyto možnosti 

zapojení veřejnosti a její informovanost, jež jsou v současnosti na vysoké úrovni. 

Příkladem ochotné pomoci veřejnosti může být případ loupežného přepadení 

brněnského baru, které se odehrálo na počátku července 2014. Pachatel při něm brutálně 

zaútočil na barmanku, vhodil ji na zem do skladu a několikrát ji udeřil půllitrem do hlavy. 

Odcizil 36 tisíc korun a z místa činu odešel i s půllitrem, který při činu použil. Policie 

požádala o pomoc média. „Volalo nám asi padesát lidí a všechny telefonáty začínaly 

‚viděl jsem v televizi‘. Snaha lidí byla skutečně velká, což oceňujeme,“ popsal kriminalista 

Miroslav Klusáček.154 I proto byl pachatel brzy dopaden. 

 

                                                 
152 STRAUS, Jiří. Kriminalistická metodika. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2008. ISBN 978-80-7380-124-3. Str. 19. 

 
153 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS. Kriminalistika. Op. cit. str. 217. 

154 ALŽBĚTA BAJEROVÁ, MF DNES. Lupič, který zbil barmanku půllitrem, chtěl vyhodit do povětří 

zbrojnici. IDNES.cz [online]. 2014 [cit. 2018-07-05]. Dostupné z: https://brno.idnes.cz/dopadli-lupice-

ktery-napadl-barmanky-dsc-/brno-zpravy.aspx?c=A140814_124121_brno-zpravy_mav 
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Muž je ve věku 35-40 let, výšky kolem 165 cm. Byl 
oblečen do hnědé bundy, riflových kalhot, kolem 
krku měl tmavou šálu a na hlavě zelenou pletenou 
čepici.  
 
Kriminalisté žádají širokou veřejnost a hromadné 
sdělovací prostředky o pomoc při pátrání po muži 
odpovídajícího popisu a fotografii. Přivítají také 
jakoukoliv informaci k pohybu muže v okolí pobočky 
či jiné související informace, na lince 158.  

Obrázek 1 - Ukázka policejní žádosti o pomoc veřejnosti na základě kamerového záznamu 

 Zdroj: webové stránky Policie ČR155 

S veřejností úzce souvisí rovněž kriminalistická prevence. Tento pojem představuje 

cílevědomou činnost řady institucí, směřující k odhalování a následnému odstraňování 

příčin a podmínek umožňujících či usnadňujících páchání trestných činů, v tomto případě 

loupeží. Na rozdíl od trestní represe prováděné institucemi formální kontroly kriminality 

(policie, soudy), jež nastupuje v důsledku spáchání trestného činu prostřednictvím 

trestního procesu a uložení sankce, kriminalistická prevence směřuje proti trestné činnosti 

ještě předtím, než k ní dojde, a tak jí předchází.156  

Právě loupež totiž patří mezi trestné činy, jejichž počet lze preventivními 

opatřeními snižovat. Je to dáno zejména tím, že rozhodnutí pachatele o spáchání loupeže 

není dílem náhlého afektivního jednání, ale většinou přichází až po určité úvaze, při které 

pachatel zvažuje způsoby provedení, šance na úspěch a porovnává možné přínosy se 

zjevnými riziky takové nezákonné činnosti. Pokud v cestě k úspěšnému spáchání loupeže 

stojí pachateli dostatečné množství překážek, může se stát, že od svého úmyslu 

dobrovolně upustí hned v počátcích. Úkolem kriminální prevence je vytváření právě 

takových překážek. Nikdy však bohužel nelze vyloučit, aby pozornost pachatele nebyla 

pouze odkloněna na méně rizikový a hůře zabezpečený cíl než ten, na který mělo být 

útočeno původně.157 Příkladem mohou být poznatky získané studií J. Smitha, která byla 

                                                 
155 Policie České republiky [online]. 2018 [cit. 2018-07-05]. Dostupné z: 

http://www.policie.cz/clanek/loupez-341963.aspx 

156 CHALUPOVÁ, Kateřina a Michaela ŠTEFUNKOVÁ, ed., Jaroslav ŠEJVL, ed. Základy prevence 

kriminality pro pedagogické pracovníky. Vyd. 1. Praha: Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve vydavatelství Togga, 2012. ISBN 978-80-

87258-96-5. Str. 11. 

157 STRAUS, Jiří. Kriminalistická metodika. Op. cit. str. 82. 
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zaměřena na loupeže v Londýnském metru v letech 2001 až 2002. Zde byla jako 

prostředek prevence zvolena instalace bezpečnostních kamer a turniketů, která 

prokazatelně vedla ke snížení celkového počtu loupežných činů spáchaných na 

nástupištích a jiných částech podzemní dráhy. Negativním důsledkem však byl rapidní 

nárůst případů spáchaných během jízdy přímo ve vagonech, kde podobná opatření 

situační prevence zatím chybí.158 

Kriminalistická prevence využívá metody a postupy, které vycházejí především 

z poznatků o kriminálních situacích, charakteristice obětí loupeží, motivech pachatelů 

atd. Z hlediska kriminálních situací se jedná například o: 

 zřízení kamerových systémů, jednak venkovních, monitorujících ulice a 

nebezpečná místa, jednak interiérových, umístěných v provozovnách bank, 

pošt, klenotnictví, čerpacích stanic atd., 

 posílení policejních hlídek ve viktimogenních oblastech v rizikových 

časech, kdy zde bylo spácháno nejvíce činů, 

 zřízení či posílení veřejného osvětlení v nebezpečných oblastech, 

 podpora bezhotovostních platebních metod – dle Wrighta a Deckera159 

jeden z neúčinnějších způsobů prevence loupeží, 

 dostatečná úroveň bezpečnostních opatření finančních institucí (nejen 

kamerové systémy, ale i alarmy, bezpečnostní dveře, přístupové systémy, 

zabezpečení přepážek atd.), 

 využívání profesionálních bezpečnostních agentur k přepravě peněz či 

důkladně připravené a vycvičené ostrahy ke střežení rizikových prostor.160 

Zmíněná preventivní opatření se však mohou minout účinkem. Z výzkumu 

Barkerové, ve kterém se zabývala vztahem pouličního osvětlení a počtem spáchaných 

loupeží, lze zjistit zajímavé informace. Z kontrolního vzorku 45 pachatelů pouze 6 

spáchalo svůj čin za tmy, zatímco 22 pachatelů provedlo čin za plného denního světla a 

dalších 16 spáchalo loupež na místě osvětleném pouličními lampami. Pouze 2 pachatelé 

                                                 
158 SMITH, Jonathan. The nature of personal robbery. London, Home Office Research, Development and 

Statistics Directorate 2003. Str. 234. 

159 WRIGHT, Richard a Scott DECKER. Robbers on robbery: Prevention and the Offender [online]. 2002 

[cit. 2018-06-05]. Dostupné z: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/193800.pdf. Str. 18-19. 

160 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS. Kriminalistika. Op. cit. str. 218. 
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uvedli, že si záměrně k činu vybírají špatně osvětlená místa.161 Z toho vyplývá, že 

pouliční osvětlení nemůžeme pokládat za účinný prostředek situační prevence, nicméně 

přisuzuji mu minimálně psychologický dopad na vytvoření pocitu bezpečí. 

Informace o obětech loupeží a o způsobu jejich výběru pachateli rovněž poskytuje 

vodítka pro prevenci kriminality. Jedná se zvláště o informování a osvětu veřejnosti, 

jejímž cílem je snížení míry viktimizace například tím, že se lidé budou chovat více 

obezřetně, nebudou se pohybovat v rizikových oblastech po konzumaci alkoholu či 

s větším obnosem peněz.  

Dle Policie ČR jsou základní zásady bezpečného chování následující:  

 Je nutné být pozorný ke svému okolí. Nedovolit potenciálnímu pachateli 

získat výhodu momentu překvapení a tím vyvolat u oběti úlek, který ji 

ochromí. Vyvarovat se sluchátek s hlasitou hudbou v uších, nevěnovat 

veškerou svou pozornost knize nebo mobilnímu telefonu; 

 Je důležité nepodceňovat nebezpečí, ale předvídat a vyhodnocovat možné 

situace. Přemýšlet nad únikovou cestou, připravit si dosažitelné obranné 

prostředky (např. pepřový sprej nemít a dně zavazadla, ale připravený 

v ruce). Dostatečná příprava pomáhá k rychlejším reakcím a správnému 

chování; 

 Je užitečné vyhýbat se opuštěným a rizikovým místům. Raději si prodloužit 

cestu několika osvětlenými ulicemi, než si ji zkrátit přes temný noční park. 

Nechodit těsně u domovních zdí a dávat si pozor na průjezdy a domovní 

vchody; 

 Majetek není důležitější než zdraví.162 

Mezi specifickou preventivní činnost můžeme zařadit vyšetřování zaměřené na 

odhalování plánování a jiné přípravy trestné činnosti. Situace, kdy dojde k zadržení 

organizátora připravovaného přepadení nebo je rovnou rozkryta celá zločinecká skupina, 

                                                 
161 BARKER, Mary, GERAGHTY, Jane, WEBB, Barry, KEY, Tom. The Prevention of Street Robbery. 

London, Home Office Police Department 1993. ISBN 1858930081. Str. 29. 

162 PENC, Ondřej. Policie České republiky: KŘP hlavního města Prahy [online]. 2013 [cit. 2018-07-05]. 

Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/zajimava-temata-loupez.aspx 
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vedou ve své podstatě též k zamezení trestné činnosti. Mnohdy pouhý zájem policie o 

podezřelou činnost stačí k tomu, aby potenciální pachatelé od přípravy upustili.163 

  

                                                 
163 MUSIL, Jan. Kriminalistika. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1994. ISBN 80-206-0423-5. Str. 201-202. 
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Závěr 

Loupeže nepochybně patří k nejnebezpečnějším a nejzávažnějším trestným činům. 

Proto si vysloužily vytvoření samostatné metodiky vyšetřování, jež posloužila jako 

vhodné téma pro vypracování této diplomové práce.  

Cílem mé práce bylo komplexně a uceleně obsáhnout všechny zákonitosti metodiky 

vyšetřování loupeží a zároveň zachytit zvláštnosti, jimiž se liší od jiných vyšetřovacích 

metodik.  

V první kapitole této práce bylo pro lepší pochopení problematiky nejprve třeba 

detailně rozebrat trestný čin loupeže z hlediska trestního práva. K tomu mi pomohl exkurz 

do historie, jenž zahrnoval všechny důležité mezníky ve vývoji právní úpravy tohoto činu. 

Díky tomu jsem zjistil, že loupež poprvé spatřila světlo světa již ve starověku, dlouho 

předtím, než na našem území vznikly první státní útvary. Navzdory tomu podoba, v jaké 

známe skutkovou podstatu tohoto trestného činu dnes, začíná po mnoha změnách 

pozvolna vznikat až v 18. století. Zajímavý je i fakt, že až do roku 1950 byla loupež 

tradičně řazena mezi trestné činy proti majetku, na rozdíl od současné úpravy, řadící ji 

mezi trestné činy proti svobodě. Po této historicky laděné podkapitole následoval rozbor 

trestného činu loupeže tak, jak ho zná současný trestní zákoník.  

Druhou kapitolou začíná část zabývající se loupeží z kriminalistického hlediska. Za 

pomoci důkladného studia policejních a jiných statistik jsem dospěl k závěru, že počty 

spáchaných loupežných činů rok od roku klesají, což koreluje s klesajícím množstvím 

celkové trestné činnosti. Tuto skutečnost jsem ilustroval za pomoci několika grafů. Dále 

jsem se poměrně důkladně zabýval vymezením typické kriminální situace a jejími 

jednotlivými prvky. Ze zjištěných poznatků lze vyčíst, že loupeže jsou typicky městským 

trestným činem, čemuž jistě napomáhá anonymita městského obyvatelstva. 

Z konkrétních případů je nejvíce zastoupeno prostředí ulice či parku, z hlediska 

interiérových prostor pak čerpací stanice a herny. S ohledem na typickou dobu páchání 

loupeží jsem dospěl mimo jiné ke zjištění, že dřívější pravidlo o nerovnoměrném 

rozložení počtu činů během dne již přestává být aktuální. V původním 

nejfrekventovanějším intervalu (od 22:00 do 4:30) se totiž dle posledních údajů odehrává 

pouze třetina všech činů. Z toho vyplývá skutečnost, že pro pachatele už není tak důležité 

útočit pod rouškou tmy, jako tomu bylo kdysi. 
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Dále jsem se zabýval typickými způsoby páchání loupeží. Po vzoru 

kriminalistických publikací jsem přehledně rozdělil loupeže dle různých kritérií - 

intenzity agrese, charakteru napadeného objektu a existence předchozího kontaktu mezi 

pachatelem a obětí. V souvislosti se způsoby páchání jsem se více zaměřil na loupežné 

jednání za použití zbraně, přesněji střelné zbraně. Dle údajů z roku 2016 tvořily loupeže 

za použití střelné zbraně celou jednu pětinu z celkového množství objasněných trestných 

činů, u kterých byla užita střelná zbraň. Statistické údaje dále hovoří o tom, že většina 

těchto zbraní patří do kategorie D, jedná se tedy o plynové pistole a makety zbraní. 

Dalším předmětem mého zkoumání byl motiv pachatelů loupežné trestné činnosti. 

Studiem tuzemských i zahraničních pramenů jsem dospěl k závěru, že hlavním motivem 

je potřeba rychlého opatření peněžních prostředků, avšak ne z důvodu hmotné nouze, 

nýbrž vyvolané závadným životním stylem. Tím je myšleno gamblerství, drogová 

závislost apod. Tato podkapitola se mi stala částečně podkladem k tématu další 

podkapitoly, kterou jsem věnoval pachateli a jeho osobnostním rysům. Nejprve jsem 

rozdělil typy pachatele podle toho, jak je dělí zahraniční literatura. Následně jsem se 

věnoval psychologickým aspektům a dalším vlastnostem, kterými se typicky vyznačují 

pachatelé loupeží, příkladem dosažené vzdělání, rodinný stav, národnost atd. Tuto 

podkapitolu jsem zpestřil několika grafy, kterými jsem chtěl demonstrovat věkové složení 

pachatelů a zastoupení recidivistů mezi pachateli. Podkladem pro vytvoření těchto grafů 

byly statistiky Ministerstva spravedlnosti, z jejichž údajů jasně vyplývá, že pachatelé 

loupeží jsou nejčastěji muži ve věku do 25 let. Další podkapitola popisuje oběti loupeží a 

jejich typické vlastnosti, nicméně bohužel není tak obsáhlá, jak by si zasloužila, jelikož 

toto téma by vydalo na celou samostatnou odbornou práci. 

Ve třetí kapitole se věnuji teoretickým aspektům metodiky vyšetřování loupeží. 

Jmenovitě nejprve typickým stopám, které na základě kriminalistické literatury dělím na 

stopy materiální a stopy ve vědomí. Dále pak typickým vyšetřovacím situacím se 

zaměřením na počáteční situace, jejichž význam pro další postup vyšetřování je mnohdy 

naprosto klíčový. Následuje podkapitola o zvláštnostech vyšetřovacích verzí, konkrétně 

o tzv. verzích k pachateli, verzích o chování pachatele po činu (cílených na nakládání 

s odcizenými předměty) a verzích o fingované loupeži, sloužících k odhalování 

zinscenovaných činů. Práce pokračuje podkapitolou o zvláštnostech předmětu 

vyšetřování, které souvisí se skutečností, že pachatel při loupeži útočí hned proti dvěma 

zákonem chráněným zájmům zároveň, totiž svobodě člověka a majetku jiné osoby. 
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Další kapitola, v pořadí čtvrtá, se zabývá praktickými aspekty vyšetřování, přesněji 

jednotlivými úkony a postupy, které kriminalisté využívají k objasňování spáchaných 

skutků. Rozdělil jsem ji na dvě podkapitoly, které svým obsahem odpovídají počáteční a 

následné fázi vyšetřování. První podkapitola tedy obsahuje přehledný výčet počátečních 

vyšetřovacích a operativně pátracích úkonů, se zaměřením na jejich zvláštnosti. Jedná se 

například o výslech oznamovatele, pátrání po pachateli bezprostředně po činu, ohledání 

místa činu aj. Tyto zpravidla neodkladné a často neopakovatelné úkony bývají 

nepostradatelným podkladem pro pokračování ve vyšetřování. Ve druhé podkapitole se 

zabývám specifiky následné etapy vyšetřování. Svou systematikou připomíná předešlou 

podkapitolu s tím rozdílem, že obsahuje uspořádaný souhrn vyšetřovacích úkonů 

užívaných až od okamžiku, kdy je možné konkrétní osobu označit jako pachatele. Jedná 

se zejména o výslechy osob, ať už obviněných, poškozených nebo svědků, prověřování 

alibi, vypracování znaleckých posudků apod. Více prostoru je věnováno vyšetřovacímu 

úkonu v podobě rekognice.  

V páté kapitole, která je v této práci poslední, dávám prostor různým způsobům 

zapojení veřejnosti do vyšetřování, které je díky digitalizaci a medializaci společnosti 

stále silnější a nepostradatelnější. Jako součást této kapitoly uvádím též různé nástroje 

prevence trestné činnosti, příkladem posilování policejních hlídek v rizikových oblastech, 

zřizování bezpečnostních a kamerových systémů, oproštění se od hotovostního 

platebního styku a další. Díky faktu, že k loupežnému jednání nedochází náhle, ale 

předchází mu určitá úvaha pachatele o jeho přínosech a rizicích, lze vytvářením 

konkrétních překážek zabránit loupežným trestným činům ještě dříve, než vůbec 

vzniknou. 

Doufám, že tato práce svou přehledností a uceleností  přispěje ke sjednocení 

poznatků a informací týkajících se metodiky vyšetřování tak závažného trestného činu, 

jakým loupež bezpochyby je. 
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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je komplexně obsáhnout všechny typické aspekty 

metodiky vyšetřování loupeží, včetně zachycení všech specifik, které ji odlišují od 

ostatních vyšetřovacích metodik. Práce je rozdělena do pěti kapitol, které spolu vzájemně 

souvisí a jsou uspořádány z větší části po vzoru kriminalistických publikací. 

První kapitola se zabývá trestným činem loupeže z pohledu trestního práva. Její 

první podkapitola popisuje historický vývoj právní úpravy tohoto trestného činu od 

starověku až po současnost, načež navazuje druhá podkapitola věnovaná současné právní 

úpravě loupeže v trestním zákoníku. 

Druhá kapitola je zaměřena na loupeže z kriminalistického hlediska. V její první 

podkapitole je podrobně rozebrána typická kriminální situace dle aspektů místa činu, 

doby spáchání činu a charakteru napadeného objektu. V druhé podkapitole jsou popsány 

typické způsoby páchání loupeží, se zaměřením na činy spáchané za pomoci střelné 

zbraně. Následující dvě podkapitoly jsou věnovány nejprve motivu pachatele ke spáchání 

loupeže a následně pachateli samotnému. Pátá podkapitola se zabývá oběťmi loupeží. 

Třetí kapitola je věnována teoretickým aspektům vyšetřování loupeží. V její první 

podkapitole jsou zachyceny typické stopy vznikající v průběhu loupežné činnosti. 

Podkapitola je rozdělena na dvě části a to dle dělení na stopy materiální a stopy ve 

vědomí. Ve druhé podkapitole jsou popsány typické vyšetřovací situace, přičemž je 

věnován prostor zejména počátečním situacím, které jsou mnohdy klíčové pro úspěch 

celého vyšetřování. Další podkapitola pojednává o zvláštnostech vyšetřovacích verzí. 

Jako příklady jsou zde uvedeny tzv. verze k pachateli, verze o chování pachatele po činu 

a verze o fingované loupeži, zaměřené na odhalování fiktivních činů. Čtvrtá podkapitola 

se zaobírá zvláštnostmi předmětu vyšetřování. Ten je specifický především tím, že 

pachatel deliktním jednáním útočí současně hned na dva zákonem chráněné zájmy, totiž 

svobodu člověka a majetek jiné osoby. 

Čtvrtá kapitola se zabývá praktickými aspekty vyšetřování loupeží. Je rozdělena na 

dvě dílčí podkapitoly, dle dělení vyšetřování na fázi počáteční a fázi následnou. Téma 

první podkapitoly je zvláštnosti počátečních vyšetřovacích a operativně pátracích úkonů. 

Ta je členěna na několik částí, kde předkládá přehledný výčet těchto neodkladných a často 

neopakovatelných úkonů. Jedná se předně o výslech oznamovatele, dále o ohledání místa 

činu, pátrání po pachateli z místa činu atd. Druhá podkapitola obsahuje výčet 
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nejpoužívanějších vyšetřovacích úkonů užívaných v následné etapě vyšetřování, kdy 

zjištěné skutečnosti již dovolují označit určitou osobu jako pachatele. Jedná se například 

o výslechy, prověřování alibi, rekognici, vytváření znaleckých posudků atd. 

Pátá kapitola pojednává o zvláštnostech zapojení veřejnosti do vyšetřování, jehož 

důležitost s digitalizací a medializací společnosti roste. Druhá část této kapitoly je 

věnována různým způsobům prevence a předcházení loupežné trestné činnosti. 
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Abstract 

The main goal of this thesis is complete description of all typical aspects of 

methodology for investigation of robbery, including ilustration of all the specifics, that 

distinguish this methodology from other investigative methodologies. The thesis is 

divided into five chapters, which are related and organized mostly according to the model 

of the criminological publications. 

The first chapter deals with a crime of robbery from the point of view of criminal 

law. The first subchapter describes the historical progression of the legal regulation of 

this crime from antiquity to the present. The second subchapter is focused on the current 

legislation, which is contained in the Criminal Code. 

The second chapter is focused on robbery from the point of view of criminology. 

In the first subchapter is characterized a typical criminal situation, according to the 

aspects of the crime scene, the time of committing robbery and the character of the object 

under attack. The second subchapter describes typical ways of committing robberies, 

focusing on acts committed with a firearm. The following two subchapters are devoted to 

the motivation of the offender to commit a robbery and then to the offender himself. The 

fifth subchapter deals with victims of robberies. 

The third chapter is devoted to the theoretical aspects of investigation. In the first 

subchapter are defined typical clues of the robbery. The subchapter is divided into two 

parts, according to the classification on material clues and mind clues. The second 

subchapter describes typical investigative situations, with attention to the initial 

situations, which are often very important for the success of the whole investigation. Next 

subchapter deals with specialties of investigative versions. Examples include the so-

called version about the offender, the version of the offender's behavior and the versions 

about fake cases aimed at detecting false acts. The fourth subchapter deals with the 

specialties of the main subject of the investigation.  This is very interesting part, because 

of fact that the offender attacks on two interests protected by law at the same time. These 

interests are personal freedom and personal property. 

The fourth chapter deals with the practical aspects of investigation. It is divided into 

two subchapters, according to the division of the investigation into the initial phase and 

the subsequent phase. The main subject of the first subchapter is the specialties of the 

initial investigative operations. It provides a well-arranged list of these urgent and 
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important actions. These operations are for example the interrogation of the notifier of 

the act, the investigation of the crime scene, the persecution of offender from crime site 

using the police dog, etc. The second subchapter contains a list of investigative actions, 

used in the subsequent stage of the investigation. These actions are used, when the 

gathered facts already makes possible to identify a certain person as the offender. 

Examples including interrogation, verification of alibi, recognition, expert studies, etc. 

The fifth chapter describes the specialties of public involvement in investigation, 

which is more important according to increasing digitization of society. The second part 

of this chapter is devoted to various ways of preventing robberies. 
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