
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 



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. 

 


