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Úvod 
Při výběru tohoto tématu diplomové práce jsem si byla vědoma, že se jedná o velmi 

široké téma, a proto se v jejím obsahu mohu věnovat jen úzké problematice. Pro potřeby 

této práce se tedy zaměřím pouze na postup orgánů činných v trestním řízení 

(dále jen „OČTŘ“) při vyšetřování vražd, který je možné analogicky aplikovat i na ostatní 

trestné činy nejen proti životu, ale také proti zdraví. Cílem této práce je mj. přiblížit postup 

OČTŘ, tedy jejich počáteční a následné úkony při vyšetřování vražd, se zaměřením 

na samotné kriminalistické expertizy využívané při takovém vyšetřování. 

Obsah práce je členěn do pěti kapitol. První kapitola pojednává o hmotněprávní 

úpravě trestných činů s tím, že její úvod obecně přibližuje jednotlivé obligatorní znaky 

skutkové podstaty a zařazení trestných činů proti životu v systematice zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, účinného od 1. 1. 2010 (dále jen „TZ“).  

Druhá kapitola je věnována kriminalistické charakteristice trestného činu vraždy 

se zaměřením na specifickou skupinu pachatelů – sériové vrahy, tedy vrahy, kteří zavraždili 

více než jednu osobu, a to s jistým časovým odstupem mezi nimi. Tito se vyznačují zejména 

signifikantním způsobem spáchání vraždy, což je ukázáno na reálných kazuistikách. Způsob 

spáchání tvoří základní složku kriminalistické charakteristiky každého trestného činu. 

Dále je trestný čin vraždy charakterizován osobnosti pachatele a oběti. Tyto údaje jsou spíše 

kriminologického charakteru, avšak pro ucelenost této práce považuji za důležité tyto uvést. 

Posledním znakem kriminalistické charakteristiky vraždy je její motiv, 

jenž je pro vyšetřovatele stěžejní, neboť na základě motivu je vytvořena vyšetřovací verze, 

jejíž potvrzení vede k dopadení pachatele. Taktéž do podkapitoly o motivu vraždy je zařazen 

oddíl týkající se motivu sériových vražd. 

Třetí kapitola pracuje s pojmem stopa v obecné rovině. Osvětluje obecné zákonitosti 

vzniku stop a dělení jednotlivých stop do skupin podle způsobu jejich vzniku. 

Zvlášť vyděleny jsou oddíly pojednávající o mikrostopách a digitálních stopách. Poslední 

podkapitola je věnována typickým stopám, které OČTŘ mohou nalézt na místě činu vraždy, 

popř. na jiném místě souvisejícím s činem nebo na těle oběti včetně tzv. negativních 

okolností. 

Čtvrtá kapitola této práce je zaměřena na samotnou metodiku vyšetřování vražd, 

tedy počáteční úkony, tvorbu vyšetřovacích verzí a následně jejich prověřování pomocí úkonů 

následných. Nejrozsáhlejší část této kapitoly je věnována ohledání, které je pro OČTŘ 

stěžejní, neboť v jeho průběhu jsou zajišťovány a shromažďovány stopy, které mohou vést 
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k úspěšnému dopadení pachatele. Další podkapitoly pojednávají o tvorbě vyšetřovacích verzí 

a následných úkonech OČTŘ, zejména o výslechu, rekognici, rekonstrukci a stručně 

také o vyšetřovacím pokusu, prověrce výpovědi na místě, konfrontaci aj. Zvláštní pozornost 

je věnována problémům a pochybením, které mohou nastat v rámci praktických úkonů 

OČTŘ. V těchto oddílech jsou uvedeny mé vlastní náměty a návrhy na jejich řešení. 

Konečně pátá kapitola této práce přibližuje jednotlivé druhy expertiz využívaných 

při vyšetřování. Podrobněji se věnuji třem z těchto metod, a to daktyloskopii, kriminalistické 

biologii a odorologii. V těchto podkapitolách jsou uvedeny okolnosti jejich vzniku a stručně 

jejich historie včetně prvního či nejzajímavějšího reálného případu, kdy ta která metoda 

přispěla k dopadení pachatele. Dále jsou popsány základní podstaty těchto metod a způsoby 

vyhledávání, zajišťování a zkoumání jednotlivých druhů stop. Poslední podkapitolu tvoří 

stručný popis dalších metod kriminalistické expertizy stop vyskytujících se při vyšetřování 

vražd. 

 

 



3 

 

1. Hmotněprávní úprava trestných činů proti životu 
S metodikou vyšetřování trestných činů proti životu je nepochybně úzce spjatý obor 

trestního práva, neboť trestní právo vymezuje protizákonné jednání osob – pachatelů, 

které se OČTŘ snaží poznat právě prostřednictvím kriminalistických metod a postupů.  

Zákonodárce zařadil trestné činy proti životu v systematice TZ na samý počátek 

jeho druhé, zvláštní, části, neboť se bezesporu jedná o nejzávažnější trestné činy. Trestné činy 

proti životu jsou zařazeny do dílu 1 hlavy I druhé části TZ nazvané trestné činy proti životu 

a zdraví. Podle Konráda je možné metodiku vyšetřování trestných činů proti životu aplikovat 

nejen na objasnění podezřelých úmrtí, ale obdobné postupy se objevují i při vyšetřování 

trestných činů proti zdraví i jiných trestných činů, při kterých je ohroženo lidské zdraví 

nebo dokonce lidský život.1 

Trestné činy proti životu jsou vymezeny v § 140 – 144 TZ, jde o vraždu, zabití, vraždu 

novorozeného dítěte matkou, usmrcení z nedbalosti a účast na sebevraždě. Na všechny 

tyto skutky OČTŘ aplikují stejné metody a postupy k jejich objasnění a posléze dopadení 

pachatele. 

Skutková podstata každého trestného činu je předně definována svými obligatorními 

znaky, a to objektem, subjektem, objektivní stránkou a konečně subjektivní stránkou trestného 

činu. Dále trestný čin určují i fakultativní znaky skutkové podstaty, např. místo 

a čas spáchání, prostředek spáchání, cíl, pohnutka, motiv apod. 

Objektem trestných činů proti životu je lidský život chráněný podle Listiny základních 

práv a svobod. Pro správnou právní kvalifikaci skutku je třeba vymezit okamžik, kdy lidský 

život začíná a kdy končí. 

Za počátek života byl určen začátek porodu, tedy okamžik, kdy tělo dítěte opouští tělo 

matky, rodí se hlavička nebo jiná vedoucí část dítěte, popř. okamžik, kdy je tělo dítěte vyňato 

z těla matky operativně.2 

Za ukončení lidského života je považována tzv. biologická smrt mozku, která nastává 

po prokázání dvou skutečností, kterými jsou zástava krevního oběhu a nevratná ztráta funkce 

celého mozku. Biologická smrt je nezvratný stav lidského organismu na rozdíl od smrti 

klinické, jejíž důsledky je současná medicína schopna zvrátit a činnost životně důležitých 

lidských orgánů znovu obnovit. Klinická smrt není považována za smrt dle TZ, 
                                                             
1 KONRÁD, Zdeněk. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. 3. nezměněné vydání. Praha: 
Vydavatelství PA ČR, 1999, str. 54. ISBN 80-7251-023-1 
2 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, str. 477. ISBN 
978-80-87212-49-3 
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tzn., způsobí-li pachatel oběti „pouze“ klinickou smrt, nebude se jednat o dokonaný trestný 

čin vraždy, ale o pokus trestného činu vraždy ve smyslu § 21 odst. 1 ve spojení s § 140 odst. 1 

TZ.3  

Objektivní stránkou trestných činů proti životu je způsobení následku, tedy usmrcení. 

TZ nevymezuje, zda jednání pachatele musí být komisivní či omisivní, z čehož vyplývá, 

že pachatel může spáchat trestný čin proti životu jak konáním, tak opomenutím. 

Subjektivní stránka trestných činů proti životu může být dvojího typu, a to úmysl 

a nedbalost. Obecně platí, že pro spáchání trestných činů je vyžadován úmysl, nestanoví-li TZ 

jinak.4 Co se týče trestných činů proti životu, je úmysl vyžadován pro naplnění 

všech skutkových podstat s výjimkou trestného činu dle § 143 TZ usmrcení z nedbalosti. 

Subjektem trestného činu je jeho pachatel. Pachatelem je dle § 22 TZ ten, 

kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty jednotlivého trestného činu 

nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná. Dle § 113 TZ je pachatelem taktéž spolupachatel 

a účastník, jímž se dle § 24 TZ rozumí organizátor, návodce a pomocník. Pachatelem 

je trestně odpovědná osoba, která bezprostředně spáchala trestný čin, jedná-li se o osobu, 

která je příčetná, dovršila patnáctý rok věku a, jde-li o mladistvého pachatele provinění, 

je rozumově a mravně vyspělá.   

V některých případech jsou vyžadovány zvláštní znaky pachatele. V této souvislosti 

byly zavedeny pojmy speciální a konkrétní subjekt trestného činu. Konkrétním subjektem 

je osoba, která pro své zvláštní vlastnosti jako jediná může spáchat daný trestný čin, 

např. matka novorozeného dítěte, která se dopustí trestného činu podle § 142 TZ. Speciálním 

subjektem trestného činu je osoba, která má zvláštní způsobilost nebo postaveni, 

např. jen voják se může dopustit trestných činů vojenských podle hlavy XII TZ. 

 

1.1. Vražda  
Trestný čin vraždy dle § 140 TZ je nejzávažnějším, a tedy nejpřísněji trestaným 

úmyslným5 trestným činem proti životu, jehož důsledkem je usmrcení jiného. TZ rozlišuje 

                                                             
3 Zpráva Trestního kolegia Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 16. 6. 1976, č. j. Tpjf 30/76 [č. 41/1976 tr.] a ze dne 
31. 10. 1985, č. j. Tpjf 24/85 [č. 16/1986 tr.] 
4 § 13 odst. 3 TZ 
5 Trestný čin je dle § 15 TZ spáchán úmyslně, jestliže pachatel a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně 
porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, nebo b) věděl, že svým jednáním může takové porušení 
nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn. 
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dvě skutkové podstaty trestného činu vraždy, a to vraždu prostou a vraždu s rozmyslem 

a po předchozím uvážení. 

Vraždy prosté dle § 140 odst. 1 TZ se dopustí ten, kdo jiného úmyslně usmrtí. 

Jde o vraždu spontánní, situační. Prostou vraždu lze vymezit pouze negativně, 

tedy aby byla vražda vyhodnocena jako prostá, je nutné, aby pachatel nejednal s rozmyslem 

nebo po předchozím uvážení a zároveň, aby nejednal v silném rozrušení ze strachu, úleku, 

zmatku nebo z jiného omluvitelného hnutí mysli, popř. v důsledku předchozího 

zavrženíhodného jednání poškozeného. Trestní sazba určená TZ za spáchání vraždy prosté 

je deset až osmnáct let trestu odnětí svobody. 

Dle § 140 odst. 2 TZ bude trestem odnětí svobody na dvanáct až dvacet let potrestán 

ten, kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení. Pro právní 

kvalifikaci, zda se jedná o vraždu prostou či nikoli, je podstatné vymezit pojmy rozmysl 

a předchozí uvážení.  

Společnými znaky rozmyslu a předchozího uvážení je skutečnost, že se v obou 

případech jedná o určitou rozvahu pachatele před samotným činem.6 Hořák popisuje společné 

rysy rozmyslu a předchozího uvážení jako myšlenkovou činnost pachatele, spočívající 

v hodnocení podstatných okolností a konkurujících si pohnutek, jež předchází a podmiňuje 

rozhodnutí spáchat trestný čin. Pachatel vraždy má tedy v těchto případech 

nad svým jednáním vyšší míru racionální kontroly, měl možnost se vypořádat ve své mysli 

s motivy od vraždy jej odrazujícími, přesto ve svém úmyslu setrval.7 

Rozmysl je méně závažnou formou rozvahy pachatele, neboť se jedná o krátké, 

nesofistikované uvážení a myšlenkovou činnost pachatele bezprostředně předcházející činu, 

nicméně pachatel může zhodnotit skutečnosti hovořící pro a proti tak závažného jednání. 

Pachatel je tak během poměrně krátkého časového úseku schopen své jednání zvážit 

a na základě takového svého subjektivního přístupu jiného úmyslně usmrtit. Dle Nejvyššího 

soudu „k úmyslnému usmrcení jiného s rozmyslem […] postačí, když pachatel zhodnotil 

jen zásadní okolnosti zamýšleného jednání jak z hledisek svědčících pro úmyslné usmrcení 

                                                             
6 DRAŠTÍK, Antonín; FREML, Robert; DURDÍK, Tomáš; RUŽIČKA, Miroslav; SOTOLÁŘ, Alexandr 
a kolektiv. Trestní zákoník. Komentář, I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, str. 850. ISBN 978-80-7478-
790-4 
7 HOŘÁK, Jaromír. Vražda a zabití v novém trestním zákoníku. O novém trestním zákoníku: sborník z 
mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, 2009, trestněprávní sekce. Praha: Leges, 2009, 
str. 72-86. ISBN 978-80-87212-21-9 
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jiného, tak i proti němu, zvolil vhodné prostředky k jeho provedení a zvážil i rozhodné 

důsledky svého činu.“8 

Předchozí uvážení předchází trestnému činu s větším časovým odstupem než rozmysl. 

Pachatel dlouhodobě trestný čin plánuje, což se projeví např. tím, že si sebou na místo činu 

přinese nástroje, kterými chce jiného usmrtit, vyláká poškozeného na místo činu, naplánuje 

likvidaci těla po činu nebo plánuje zahlazení stop apod. Plánování trestného činu zanechává 

určité stopy, které mohou být posléze významné pro jeho objasnění. Podle judikatury 

Nejvyššího soudu9 je míra plánování odvislá od osoby pachatele, nemusí se tak jednat 

o detailní a sofistikovaný plán spáchání vraždy, ale může jít jen o rámcové vymezení 

rozhodných skutečností, které v průběhu činu pachatel mění nebo doplňuje.10 

Dále jsou v § 140 v odst. 3 TZ taxativně uvedeny kvalifikované skutkové podstaty 

trestného činu vraždy, tedy okolnosti podmiňující aplikaci vyšší trestní sazby, 

tzn., že jednáním pachatele je způsoben těžší následek. Dle § 140 odst. 3 TZ „Odnětím 

svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li 

čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a) na dvou nebo více osobách, b) na těhotné ženě, c) na dítěti 

mladším patnácti let, d) na úřední osobě při výkonu nebo pro výkon její pravomoci, 

e) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, 

f) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání 

směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou 

povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, 

postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, g) na jiném pro jeho skutečnou 

nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání 

nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, h) opětovně, i) zvlášť surovým 

nebo trýznivým způsobem, nebo j) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový 

prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo z jiné zavrženíhodné 

pohnutky“.  

Ustanovení § 140 odst. 4 stanoví, že příprava trestného činu vraždy je trestná. 

Podle § 14 odst. 3 věta za středníkem je vražda zvlášť závažným trestným činem, 

u nichž je podle § 20 odst. 2 TZ příprava trestná vždy. 

                                                             
8 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2013, sp. zn. 3 Tdo 193/2013 [č. 49/2013 tr.] 
9 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2011, sp. zn. 3 Tdo 1520/2011 [č. NS 7581/2011] 
10 DRAŠTÍK, Antonín; FREML, Robert; DURDÍK, Tomáš; RUŽIČKA, Miroslav; SOTOLÁŘ, Alexandr a 
kolektiv. Trestní zákoník. Komentář, I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, str. 851. ISBN 978-80-7478-790-
4 
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1.2. Ostatní trestné činy proti životu 

Trestný čin zabití dle § 141 TZ 

Trestný čin zabití představuje privilegovanou skutkovou podstatu11 k trestnému činu 

vraždy podle § 140 TZ. Stejně jako u vraždy se jedná o úmyslné usmrcení jiného, ale zabití 

se od vraždy liší subjektivní stránkou trestného činu, neboť úmysl pachatele je silně ovlivněn 

okolnostmi demonstrativně uvedenými v odst. 1 tohoto ustanovení. Jedná se o situačně 

podmíněné skutky, spáchané v silném rozrušení, představující spontánní reakci pachatele 

na mimořádné zátěžové okamžiky.12 

Tyto zátěžové okamžiky, okolnosti, lze rozdělit do dvou skupin. První skupinou 

jsou trestné činy zabití spáchané v důsledku omluvitelného hnutí mysli, jako např. silné 

rozrušení ze strachu, úleku, zmatku aj. Takové trestné činy lze označit i za tzv. afektdelikty 

nebo afektivní delikty, tedy trestné činy spáchané v afektu, pod vlivem silných emocí, 

kdy emoční vzrušení předchází racionální úvaze. Druhou skupinu představují trestné činy 

zabití spáchané v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. 

Silné rozrušení je afektivní reakce pachatele spontánního charakteru, které může být 

krátkodobé i déletrvající. Je to zvláštní znak trestného činu zabití, ale nelze jej zaměňovat 

s obecnými podmínkami trestní odpovědnosti, především s příčetností nebo zmenšenou 

příčetností. 13 Silné rozrušení nevede ke ztrátě příčetnosti, ale představuje značné zúžení 

vědomí pachatele a oslabení jeho psychologických zábran.14 

V TZ jsou demonstrativně uvedeny příčiny silného rozrušení mysli, a to strach, úlek 

a zmatek. Strachem se rozumí reakce na dlouhodobější obavy ze závažné újmy, na nebezpečí 

či ohrožení zejména vlastního života.15 Od strachu je nutné odlišit pojmy úlek a zmatek, 

které představují okamžitou reakci na hrozící nebezpečí. V této souvislosti je třeba zmínit, 

že existuje jen tenká hranice mezi trestným činem zabití spáchaného v důsledku úleku 

a zmatku a tzv. putativní nutnou obranou, kdy se jedná o obranu proti domnělému útoku, 

                                                             
11 Vzhledem k okolnostem, které snižují nebezpečnost činu pro společnost, jsou trestné činy s privilegovanou 
skutkovou podstatou méně závažné než skutkové podstaty základní. Jsou v poměru speciality k základním 
skutkovým podstatám. 
12 HOŘÁK, Jaromír. Trestněprávní a kriminologické aspekty vražd. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova 
v Praze, str. 15. ISNB 978-80-87146-48-4 
13 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 4. vydání. Praha: Leges, 2014, str. 534. 
ISBN 978-80-7502-044-4 
14 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2 vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 
str. 1491. ISBN 978-80-7400-428-5 
15 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 4. vydání. Praha: Leges, 2014, str. 534. 
ISBN 978-80-7502-044-4 
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jež se posuzuje podle pravidel o pozitivním skutkovém omylu. Rozdíl mezi putativní nutnou 

obranou a trestným činem zabití spáchaného v důsledku úleku nebo zmatku je v subjektivní 

stránce trestného činu. Zatímco putativní nutná obrana připouští trestní odpovědnost 

pouze pro trestný čin spáchaný z nevědomé nedbalosti, trestný čin zabití vyžaduje úmysl 

pachatele jiného usmrtit. 16 

Druhou podskupinou jsou trestné činy zabití spáchané v důsledku předchozího 

zavrženíhodného jednání poškozeného, např. tzv. provokace. Takové jednání poškozeného 

musí vykazovat určité znaky. Zavrženíhodné jednání svědčí o morální zvrhlosti, bezcitnosti, 

bezohledném sobectví a neúctě poškozeného k ostatním osobám nebo společnosti.17 Je nutné, 

aby osoba vystavená takovému jednání toto jednání pociťovala jako poškozující, bolestivé, 

stresující nebo ponižující či jako zásadní újmu na svém zdraví, svobodě nebo důstojnosti. 

V takovém případě se nebude u pachatele vyžadovat silné rozrušení nebo jiná omluvitelná 

pohnutka. Trestného činu zabití se pachatel může dopustit dokonce i s rozmyslem 

a po předchozí uvážení, je ale třeba, aby míra provokujícího jednání odpovídala významu 

chráněného objektu.18  

Trestní sazba za spáchání trestného činu zabití se dle § 141odst. 2 TZ zvyšuje, 

jsou-li předmětem útoku dvě a více osob, těhotná žena nebo dítě mladší patnácti let. 

Trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou dle § 142 TZ 

Trestný čin dle § 142 TZ je další privilegovanou skutkovou podstatou vraždy 

a je dokonce speciální k privilegované podstatě zabití. K trestnému činu vraždy dle § 140 TZ 

je ve vztahu speciality, neboť obligatorní znaky trestného činu jsou výrazně úžeji 

specifikované.  

Objektem trestného činu dle § 142 TZ není lidský život obecně, ale „jen“ život 

novorozeného dítěte, od čehož se odvíjí i čas spáchání takového trestného činu, neboť vražda 

novorozeněte může být spáchána pouze při porodu nebo bezprostředně po něm. 

Novorozeným dítětem se rozumí dítě od počátku porodu, do toho okamžiku se jedná o lidský 

                                                             
16 DRAŠTÍK, Antonín; FREML, Robert; DURDÍK, Tomáš; RUŽIČKA, Miroslav; SOTOLÁŘ, Alexandr 
a kolektiv. Trestní zákoník. Komentář, I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, str. 851. ISBN 978-80-7478-
790-4 
17 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2 vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 
str. 1492. ISBN 978-80-7400-428-5 
18 DRAŠTÍK, Antonín; FREML, Robert; DURDÍK, Tomáš; RUŽIČKA, Miroslav; SOTOLÁŘ, Alexandr 
a kolektiv. Trestní zákoník. Komentář, I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, str. 862-863. ISBN 978-80-
7478-790-4 
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plod. Novorozené dítě musí být živé a vyvinuté natolik, aby bylo schopné mimoděložního 

života, a to alespoň po určitou dobu, jinak by se jednalo o přerušení těhotenství. 

Subjektivní stránka trestného činu je jasně vymezena ve znění příslušného ustanovení, 

tedy že matka tento trestný čin musí spáchat úmyslně, a to v rozrušení způsobeném porodem, 

které je způsobené fyziologickými procesy jím vyvolanými. Aplikace privilegované skutkové 

podstaty není vyloučena ani tím, že matka pojala úmysl usmrtit dítě již před porodem.19 

Tento psychický stav matky oslabuje její vůli a odolnost vůči vnitřním a vnějším vlivům 

a potlačuje její mateřský pud.20 Rozrušení způsobené porodem nelze zaměňovat s obecnými 

podmínkami trestní odpovědnosti stanovenými v ustanoveních o nepříčetnosti nebo zmenšené 

příčetnosti. Pro posouzení, zda matka jednala v silném rozrušení způsobené porodem, 

je rozhodující znalecký posudek porodníka.21 

A konečně subjekt trestného činu je konkrétní, pachatelem tohoto trestného činu může 

být jen jedna osoba, a tou je matka novorozeného dítěte. Z toho vyplývá, že jiné osoby, 

účastníci tohoto trestného činu, budou stíhány za účastenství na trestném činu vraždy 

podle § 140 TZ, nikoli za účastenství na trestném činu podle § 142 TZ. 

Trestný čin usmrcení z nedbalosti dle § 143 TZ 

Trestný čin podle § 143 TZ je jediným nedbalostním trestným činem22 proti životu. 

Od ostatních trestných činů proti životu se tedy odlišuje subjektivní stránkou, pachatel nemá 

v úmysl jinému způsobit smrt nebo újmu na zdraví. 

Trestný čin usmrcení z nedbalosti lze spáchat jak konáním, tak opomenutím, 

např. smrt pacienta způsobená opomenutím lékaře a nedostatečnou lékařskou péčí. 

Dle § 143 odst. 2 TZ ten, kdo jinému z nedbalosti způsobil smrt, a to porušením 

důležité povinnosti vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce 

nebo uloženou mu podle zákona, bude potrestán odnětím svobody na jeden až šest let.  

Formulace tohoto ustanovení je velice široká, a proto je za důležitou povinnost nutno 

chápat takovou povinnost, jejíž porušení má zpravidla za následek nebezpečí pro lidský život 

                                                             
19 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 12. 2003, sp. zn. 6 Tdo 1261/2003 v návaznosti na předešlou 
judikaturu, např. č. R 89/1953-I, R 7/1955, R 38/1976, 16/1986 
20 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2 vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 
str. 1497. ISBN 978-80-7400-428-5 
21 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSFR z 10. 7. 1991, sp. zn. 1 Tzf 6/92 [č. 25/1992-I Sb. rozh. tr.] 
22 Trestný čin je dle § 16 TZ spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel a) věděl, že může způsobem uvedeným 
v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, 
že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo 
ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl. 
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nebo zdraví či jejím porušením může snadno dojít k takovému následku.23 Mezi porušením 

povinnosti a vzniklým následkem musí být příčinná souvislost. Když TZ hovoří o důležité 

povinnosti uložené mu podle zákona, rozumí se tím i povinnost uložena na základě zákona 

jiným právním předpisem, příkazem vydaným na základě zákona a způsobem 

tam uvedeným.24 

Vysoký počet nedbalostních trestných činů proti životu a zdraví tvoří trestné činy 

spáchané v dopravě. Při posuzování zavinění pachatele je nutné vycházet z pravidel provozu 

na pozemních komunikacích dle speciálních zákonů25, které stanoví hranice povinné 

opatrnosti, tedy objektivní kritérium nedbalosti. Avšak kromě míry povinné opatrnosti, 

která vyplývá z pravidel silničního provozu, zde existuje i její subjektivní vymezení vztahující 

se k míře opatrnosti, kterou je řidič schopen v konkrétním okamžiku vynaložit. Co konkrétně 

je považováno za důležitou povinnost v dopravě stanoví judikatura.26 

Při posouzení trestní odpovědnosti za způsobení dopravní nehody je třeba vycházet 

také z tzv. principu omezené důvěry. To znamená, že řidič se přiměřeně může spoléhat na to, 

že ostatní účastníci silničního provozu budou dodržovat konkrétní pravidla, 

pokud z konkrétních okolností neplyne jinak.27 

Podle odst. 3 daného ustanovení TZ bude ten, kdo jinému z nedbalosti způsobil smrt, 

a to hrubým porušením zákonů o ochraně životního prostředí, o bezpečnosti práce 

nebo dopravy anebo hygienických zákonů, potrestán odnětím svobody na dvě až osm let. 

Hrubý porušením zákonné normy je tak intenzivní porušení, které má za následek smrt 

člověka, a tak vyvolává reálné nebezpečí smrtelného následku. V takovém případě se musí 

jednat o závaznější porušení předpisů než je porušení důležité povinnosti podle § 143 odst. 2 

TZ.28 

                                                             
23 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 1963 – 1, sp. zn. Tz 36/63 [R 11/1964 Sb. rozh. tr.] 
24 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2 vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 
str. 1506. ISBN 978-80-7400-428-5 
25 Zákon č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích, zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích 
26 Například rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR z 16. 8. 1977 sp. zn. 3 Tz 17/77 [č. 61/1978] nebo usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2004, sp. zn. 5 Tdo 1173/2004 [č. 45/2005-II] 
27 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, str. 536. ISBN 
978-80-87212-49-3 
28 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2 vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 
str. 1508. ISBN 978-80-7400-428-5 
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Trestní sazba za spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti porušením zákonů 

o ochraně životního prostředí, o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienických zákonů 

se dle § 143 odst. 4 TZ zvyšuje, způsobí-li pachatel svým jednáním smrt nejméně dvou osob. 

Trestný čin účasti na sebevraždě dle § 144 TZ 

Samotná sebevražda, či pokus o ní, není trestným činem. Objektivní stránkou 

trestného činu je konání pachatele, kterým jiného pohne k sebevraždě nebo jinému 

k sebevraždě pomáhá. Protože sebevražda není trestným činem, nemůže se jednat o jednání 

ve formě návodu nebo pomoci, a proto jsou v tom případě návod a pomoct považovány 

za pachatelství. 

Jak pohnutí k sebevraždě tak pomoc k ní je úmyslným trestným činem. 

Pohnutí k sebevraždě je takové jednání pachatele, které je způsobilé vzbudit u jiného 

myšlenku na spáchání sebevraždy. Od pohnutí k sebevraždě je třeba odlišovat situace, 

kdy si např. žena sáhne na život v důsledku dlouhodobého špatného zacházení a týrání 

partnerem, i když je toto objektivní příčinou sebevraždy. V takovém případě se jedná 

o sebevraždu a partner nebude trestně stíhán za účast na sebevraždě, neboť v jeho jednání 

nebyl úmysl, aby si žena vzala život.  

Odlišnou je i situace, kdy pachatel pod fyzickým nebo psychickým nátlakem donutí 

oběť spáchat sebevraždu, tehdy jde o trestný čin vraždy podle § 140.  O vraždu nebo zabití 

se jedná i v případě usmrcení osoby na její žádost, tzv. euthanasie.29 

Pro objasnění pojmu pomoc k sebevraždě se analogicky použije § 24 odst. 1 písm. c) 

TZ. Pachatel pomáhá jinému k sebevraždě tím, že opatří prostředky k provedení sebevraždy, 

odstraní překážky, zajistí místo k provedení sebevraždy apod. Vedle fyzické pomoci se může 

jednat i o pomoc psychickou, tedy radu, utvrzování atd.30 

Objektem trestného činu účasti na sebevraždě je lidský život a o to více život osob 

náchylnějších k ovlivňování. Z tohoto důvodu zákonodárce v § 144 odst. 2 a 3 TZ stanovil 

pro pachatele vyšší trestní sazbu, jsou-li předmětem útoku děti, těhotné ženy a osoby stižené 

duševní poruchou. 

 

                                                             
29 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, str. 538. ISBN 
978-80-87212-49-3 
30 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2 vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 
str. 1523. ISBN 978-80-7400-428-5 
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2. Kriminalistická charakteristika vraždy 
V této druhé kapitole mé diplomové práce se budu zabývat kriminalistickou 

charakteristikou trestného činu vraždy a jejími základními komponenty, tedy způsobem 

spáchání, osobnostními rysy pachatele a oběti a motivem vraždy. 

Na úvod této kapitoly považuji za nutné uvést, co to vlastně kriminalistická 

charakteristika trestného činu je. Podle autorů Musila, Konráda a Suchánka se jedná o „popis 

kriminalisticky relevantních vlastností trestného činu, tedy takových vlastností, které ovlivňují 

proces tvorby stop a proces poznání trestného činu“.31 

Cílem kriminalistické charakteristiky je poznání trestného činu, a proto jsou důležité 

ty skutkové znaky trestného činu, které jsou pro daný trestný čin specifické. 

Podle těchto znaků kvalifikujeme trestné činy do skupin, které napomáhají OČTŘ  

ve vyšetřování trestných činů, např. vyvozením hypotéz – vyšetřovacích verzí, či určení 

metodiky vyšetřování toho kterého trestného činu. 

 

2.1. Způsob spáchání vraždy 
Způsob spáchání vraždy je základním charakteristickým prvkem trestného činu. 

Jde o soubor úkonů pachatele, kterým vraždu provedl a který je pro ten který čin typický. 

Takové jednání pachatele je závislé na mnoha faktorech, a to jak objektivních, 

tak subjektivních. 

Podle Musila je objektivním faktorem ovlivňujícím způsob spáchání vraždy vše, 

co zvnějšku působí na pachatele a ovlivňuje proces utváření způsobu spáchání. Tyto faktory 

tak vymezují prostor pro svobodu pachatele zvolit si způsob spáchání vyhovující 

jeho subjektivním dispozicím. Může jít o společenské podmínky, předmět útoku, vztah 

mezi pachatelem a obětí, místo činu a podmínky na něm, čas spáchání, dostupnost a povaha 

nástrojů, zbraní, dopravních prostředků apod., existence spolupachatelů či meteorologické 

podmínky.32 

Za subjektivní vlivy na způsob spáchání můžeme považovat zejména somatické 

a psychické schopnosti pachatele, jeho věk, pohlaví, předchozí kriminální zkušenost 

                                                             
31 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, 
str. 29. ISBN 80-7179-362-0 
32 MUSIL, Jan. Způsob páchání trestné činnosti a jeho kriminalistický význam. Praha: Univerzita Karlova, 1982, 
str. 118. ISBN 60-045-82 
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či jeho vzdělání nebo profesi a dále motiv a cíl trestného činu.33 Toto pojetí problému 

se mi jeví jako přesvědčivé, neboť zohledňuje všechny faktory, aspekty a okolnosti, 

které mohou nastat a které mohou ovlivnit chování pachatele před, během i po činu. 

Na základě těchto poznatků byl vytvořen tzv. modus operandi systém, prostřednictvím 

kterého jsou shromažďovány informace o způsobu spáchání jednotlivých trestných činů 

spáchaných v minulosti a může tak dopomoci k objasnění činů nově spáchaných. 

Modus operandi sériových vrahů 

V této souvislosti považuji za vhodné zmínit modus operandi sériových vrahů, 

tedy způsob provedení vražd, který je pro toho kterého vraha typický, čímž zanechává 

na místě činu či na jiném místě svůj „podpis“. Takovým podpisem může být např.: 

• místo a čas spáchání, 

• výběr oběti, 

• místo „odkladiště“ těl, 

• způsob devastace těl obětí,  

• typický předmět zanechaný na místě činu pachatelem,  

• vražedná zbraň,  

• kanibalismus. 

V návaznosti na fenomén sériových vrahů bych ráda uvedla příklady některých z nich, 

jejichž modus operandi vykazuje specifické znaky.34 

Sériovým vrahem, který páchal vraždy na stále stejném místě, kde zároveň zanechával 

typické předměty, je Albert Henry Desalvo, neboli „Bostonský škrtič“. První oběť 

Bostonského škrtiče byla nalezena v březnu roku 1963, šlo o starší bělošskou ženu, 

kterou tento vrah znásilnil a okolo krku jí uvázal červenou mašli. Další čtyři oběti 

bostonského škrtiče byly také starší ženy, bělošky, které byly pohlavně zneužité nějakým 

předmětem, uškrcené nylonovou punčochou, kterou jim následně vrah naaranžoval okolo 

krku do mašle. Ve všech případech bylo zjevné, že oběti vraha do svého bytu pustily samy. 

Od konce roku 1962 do počátku roku 1964 byla nalezena těla šesti mladých dívek a žen, 

z nichž jedna byla afroamerického původu a jedna byla ubodána. Tyto vraždy byly 

                                                             
33 MUSIL, Jan. Způsob páchání trestné činnosti a jeho kriminalistický význam. Praha: Univerzita Karlova, 1982, 
str. 132. ISBN 60-045-82 
34 DRBOHLAV, Andrej. Psychologie sériových vrahů. 200 skutečných případů brutálních činů sériových vrahů 
současnosti. II. část – Encyklopedie sériových vrahů. 1. vydání. Praha: Grada publishing, a. s., 2013. ISBN 978-
80-247-4371-4 
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přisuzované napodobitelům z důvodu odlišnosti typologie obětí, avšak později 

se k těmto vraždám Albert Henry Desalvo přiznal. 

Vraždy Bostonského škrtiče vykazují všechny znaky sériového vraha. 

U všech jeho známých obětí se shoduje místo napadení žen (všechny ženy byly zavražděny 

v jejich vlastním bytě poté, co vraha dovnitř samy pustily), postup, způsob usmrcení 

a vražedná zbraň (až na jednu výjimku u osmé oběti), naaranžování těla, mašle okolo krku 

oběti i pohlavní zneužití obětí. 

David Berkowitz, nebo také „Samův syn“ či „44 kalibrový vrah“, zastřelil v letech 

1976 – 1977 nejméně 6 osob pistolí ráže 44. Dopaden byl víceméně náhodou – na dvou 

místech střelby dostal pokutu za špatné parkování. Před soudem uvedl, že motivem činu byly 

rozkazy v jeho hlavě, které mu uděloval jeho soused prostřednictvím svého psa. 

Ivan Roubal je českým sériovým vrahem, kterému bylo prokázáno celkem 5 vražd 

v letech 1992 – 1994. Signifikantní je pro něj způsob usmrcení obětí, tyto Roubal svázal 

„do kozelce“, aby se uškrtily vlastní vahou. Odsouzen byl na doživotí, dodnes se k činům 

nepřiznal. 

Gery Ridgway, tzv. „vrah od Zelené řeky“, získal své jméno podle toho, že prvních 

pět jeho obětí bylo nalezeno poblíž řeky Green River v oblasti Seattlu v USA. V letech 

1982-1984 se stalo jeho obětí více než 48 prostitutek, které znásilnil, uškrtil a posmrtně 

zohavil nožem. Byl dopaden v roce 2001 a usvědčen díky expertíze DNA. 

Jedním z nejaktivnějších sériových vrahů vůbec je nepochybně Pedro Alonso Lopez, 

který po propuštění z vězení, kde byl sexuálně zneužíván spoluvězni, v roce 1978 znásilnil 

a uškrtil přes 350 malých dívek, některé zdroje hovoří až o 600 a více obětech. Dopaden byl 

v roce 1980 po neúspěšném únosu 12leté dívky. 

Béla Kiss zavraždil v 19. století na území dnešního Maďarska před 23 žen, jejichž těla 

uchovával v sudech s benzinem. S budoucími oběťmi Kiss udržoval dlouhodobou 

korespondenci a některé z nich poté pozval do svého domu, kde je uškrtil nebo otrávil. 

Zvláštní skupinu sériových vrahů tvoří kanibalové. Jedním z nejznámějších 

je Američan Richard Trenton Chase, který nejprve lovil divokou zvěř, sexuálně 

se na ní ukájel, pil její krev a jedl její syrové maso. V roce 1977 zastřelil celkem šest lidí, 

včetně dětí. Na svých obětech se dopustil nekrofilie, sadismu a kanibalismu. 

Ladislav Hojer během let 1978 – 1982 v Československu znásilnil a uškrtil nejméně 

5 žen, přičemž se u jedné ze svých obětí dopustil kanibalismu.  
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Dělení vražd  

Jednotlivé vraždy můžeme dělit do kategorií podle způsobu jejich spáchání, 

a to z hlediska připravenosti, z hlediska mechanismu usmrcení či z hlediska použití zbraně 

nebo utajování. 

Dělení vražd podle připravenosti rozlišuje vraždy připravované a nepřipravované. 

Nepřipravované vraždy jsou typické tím, že pachatel se rozhodne oběť usmrtit 

ve velmi krátkém časovém okamžiku před činem a tomu také odpovídá způsob spáchání 

vraždy. Pachatel na oběť zaútočí např. předmětem nalezeným na místě činu či oběť jednoduše 

zardousí „holýma rukama“. Domnívám se, že nepřipravované vraždy se vyznačují mnohými 

chybami pachatele, a to např. nevhodným místem spáchání, dobou spáchání či jednáním 

za přítomnosti jiné osoby, všechny tyto okolnosti mohou vést k jeho snadnějšímu dopadení. 

Připravované vraždy se liší od nepřipravované v činnosti prováděné pachatelem 

před spácháním vraždy s cílem tuto spáchat. Příprava trestného činu spočívá v obstarávání 

informací, alibi, zbraně, dopravy na místo činu, způsobu přemístění těla či k zahlazování stop 

apod. Pachatel je tak schopen zvolit si vhodné místo, čas i způsob usmrcení, zajistit si alibi, 

zbavit se mrtvoly či zničit případné důkazy. Na základě výše uvedeného jsem dospěla 

k závěru, že takovýmto jednáním pachatele mohou vzniknout jiné stopy, které svědčí 

o plánování vraždy, např. vyhledávání na internetu, jak se zbavit mrtvoly, opatření střelné 

zbraně, či zjišťování účinků chemických látek apod., a na základě těchto může být pachatel 

dopaden. 

Dalším dělením vražd je dělení z hlediska mechanismu usmrcení, což zjednodušeně 

znamená, jakým druhem síly byla smrt způsobena. S ohledem na toto kritérium Rybář dělí 

vraždy do čtyř základních skupin. 35 

Nejběžnější jsou vraždy způsobené fyzikálními faktory. Tyto dále rozlišujeme 

na faktory mechanické, elektrické, radioaktivní a tepelné. Poslední tři faktory se v praxi 

objevují spíše výjimečně. Nejčastěji se OČTŘ setkávají s vraždami způsobenými 

mechanickými vlivy, jako např. střelné, bodné, řezné a tržné rány, ale i strangulace. 

Méně často se vyskytují vraždy způsobené chemickými faktory, tedy negativním působením 

chemické látky, a to jak čisté, tak i sloučeniny, na lidské tělo.  Mezi takové patří kupříkladu 

otravy či požití žíraviny. Biologickým faktorem vedoucím k usmrcení jiného 

                                                             
35 RYBÁŘ, Miroslav a kol. Kriminalistika. Metodika vyšetřování vybraných druhů trestných činů. 1. vydání. 
Plzeň: NAVA – Nakladatelská a vydavatelská agentura, 2008, str. 122 – 123. ISBN 978-80-7211-275-3 
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je např. neposkytnutí nutné výživy dítěti nebo úmyslné neposkytnutí životně důležitého léku. 

Dalším mechanismem usmrcení mohou být i psychické faktory, např. psychický nátlak 

na oběť, aby spáchala sebevraždu proti své vůli. 

Vraždy mohou být spáchány se zbraní či beze zbraně. Dle § 118 TZ je za zbraň 

považováno vše, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším. To znamená, že vražda 

je spáchána se zbraní, použil-li pachatel k usmrcení nějaký předmět, může se jednat o střelnou 

zbraň, nůž, kámen, větev, lampu aj., zkrátka jakýkoli předmět, kterým pachatel může způsobit 

větší zranění, než jaké by způsobil bez jeho využití. Podle statistik Hofmanové byla v letech 

1990 – 2009 nejčastěji k usmrcení použita zbraň bodná a řezná (ve 39,7% případů vražd36). 

Domnívám se, že zejména proto, že takovéto zbraně jsou pachateli nejdostupnější a dokáží 

způsobit velká zranění s použitím relativně malé síly.  

Je-li vražda spáchaná beze zbraně, může se jednat jen o některé způsoby usmrcení, 

jako např. zardoušení rukama pachatele, utonutí, pád z výšky apod. 

Pomocí tohoto hlediska utajování dělíme vraždy na utajované a neutajované. Snaží-li 

se pachatel utajit vraždu, může tak činit několika způsoby, zejména ničením stop, zajištěním 

lživého alibi či naváděním svědků ke lži. Dle mého názoru se v některých případech pachatel 

řídí heslem „není-li těla, není ani zločinu“, a proto se snaží mrtvoly zbavit. Dochází 

tak k manipulaci s tělem, a to v podobě jeho ukrývání, přemisťování, devastace či rozčlenění 

nebo ztížení identifikace mrtvoly. V jiných případech se pachatel snaží zinscenovat místo tak, 

aby vypadalo, že zde došlo k jiné události než k vraždě, a to kupříkladu k náhlému úmrtí, 

k případu nutné obrany, sebevraždě, k vraždě s jiným motivem (např. loupežným), nehodě 

či k nešťastné náhodě (př. dopravní nehoda, předávkování, utonutí, pád, elektrický proud, 

nešťastný výstřel) apod. 

 

2.2. Osobnost pachatele a oběti 

Osobnostní rysy pachatele 

Pro vyšetřování vražd jsou velmi hodnotné poznatky o osobnosti pachatele. Z poměrně 

rozsáhlého výzkumu vyplývají následující obecně platná zjištění potvrzovaná i kriminální 

statistikou: 

• vraždy jsou páchané převážně mladými pachateli, 

• pachatelé vražd mají velmi nízkou úroveň vzdělání, 

                                                             
36 HOFMANOVÁ, Jiřina. Jak se vraždí v Česku: studie vražd spáchaných v letech 1969-2009. 1. vydání. Praha: 
Jaroslav Hofman, 2011, str. 44. ISBN 978-80-904379-1-3 
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• velkým podílem jsou zastoupené osoby nadměrně požívající alkoholické nápoje, 

• značně vysoké je zastoupení psychopatů, přičemž často jde o agresivní 

a nezdrželivé psychopaty, 

• značná část pachatelů trpí oligofrenií (slabomyslností), 

• oproti celkové populaci je mezi pachateli vražd více svobodných a rozvedených 

než ženatých.37 

Nejvýznamnějšími osobnostními rysy pachatele ovlivňujícími jeho chování 

při vyšetřování jsou jeho pohlaví, věk, charakter, temperament, schopnosti rozumové, 

paměťové a pozornostní a taktéž jeho postoje k oběti, ke svědkům, ke spolupachatelům, 

OČTŘ a zejména postoje k trestnému činu samotnému.38 

Hofmanová uvádí, že v letech 1990 – 2009 byl na našem území podíl vrahů-mužů 

až 86,2% všech pachatelů, včetně cizinců.39 Tento fakt potvrzují i statistiky Policie ČR, 

z nichž vyplývá, že pouhých 13% z celkového počtu stíhaných a vyšetřovaných osob 

za období od roku 2012 do roku 2015 jsou ženy.40 

Co se týče věku pachatelů, statistika uveřejněná Policií ČR za období od roku 2012 

do roku 2015 uvádí, že pouhých 3,4% pachatelů vražd jsou děti a mladiství do 17 let, 

a z toho 78,8% jsou mladiství ve věku od 15 do 17 let.41 

Podle autorů Netíka, Netíkové a Hájka lze pachatele obecně rozdělit do šesti 

základních osobnostních typů: 

• socializovaný typ – jedná se osobnost, na kterou se vztahují obecné poznatky 

o chování a prožívání, nejlépe vystihuje tuto osobnost přívlastek „normální“; 

• neurotický typ – v takové osobnosti se vyskytují neurotické poruchy jako úzkost, 

slabost, neurovegetativní poruchy, deprese, hysterie, potřeba uznání aj.; 

• nesocializovaný typ – též označován jako psychopatický typ či typ s asociální 

poruchou osobnosti, tomuto jedinci chybí osobnostní regulační systém a útlumové 

mechanismy, vyznačuje se nápadným, svérázným a zvláštním způsobem chování 

                                                             
37 PORADA, Viktor a kol. Kriminalistika. 1. vydání. Bratislava: IURA EDITION, spol., s. r. o., 2007, str. 355. 
ISBN 978-80-8078-170-5 
38 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, 
str. 57. ISBN 80-7179-362-0 
39 HOFMANOVÁ, Jiřina. Jak se vraždí v Česku: studie vražd spáchaných v letech 1969-2009. 1. vydání. Praha: 
Jaroslav Hofman, 2011, str. 23. ISBN 978-80-904379-1-3 
40 http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx 
41 http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx 
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a prožívání. Pod tento typ pachatele lze zařadit i moderní termín sociopat, 

tedy jedinec odmítající, nerespektující a porušující sociální a právní normy; 

• mentálně nedostačivý typ – tento pachatel se vyznačuje nízkou inteligencí 

a tomu odpovídá i způsob provedení vražd; 

• deviantně socializovaný typ – jedinec se sociálními normami skupiny, 

se kterou se ztotožňuje, tyto jsou však v rozporu s normami společnosti, 

jeho chování je regulované deviantními regulativy; 

• psychotický typ – pachatel trpící masivní psychickou poruchou, tj. nejtěžší duševní 

onemocnění.42 

Zvláštní skupinou jsou pachatelé sexuálních vražd, kteří se vyznačují zpravidla nízkou 

sociální úrovní, nízkým vzděláním a nestálým životným stylem. Podle Čírtkové 

jsou jejich charakteristickými znaky popudlivost, nestabilita, explozivita a nízká inteligence, 

poruchy potence a komplex méněcennosti.43 Dle mého názoru tato charakteristika může být 

obecně platná pouze u „jednorázových“ sexuálních vrahů. V historii se totiž objevilo několik 

sexuálních sériových vrahů, které jejich okolí považovalo za vzdělané, společenské 

a okouzlující osobnosti. Takovým sériových vrahem byl i Theodor Robert Bundy, 

jemuž jeho sympatický vzhled napomohl získat důvěru neznámého počtu jeho obětí 

(je odhadováno, že Bundy spáchal cca 30 vražd, některé zdroje hovoří až o 100 obětech).44 

V této souvislosti bych ráda zmínila i ty sériové vrahy, jimž sadistické, agresivní 

a destruktivní jednání navozuje pocit subjektivního uspokojení, avšak nemusí se vždy jednat 

o  vraždy sexuální. Silným motivem je kontrola nad obětí a pocit moci. Takovéto cíle jsou 

většinou reakcí na dřívější ústrky a zneužívání v pachatelově rodině v jeho dětství, 

např. fyzické, psychické týrání nebo dokonce sexuální zneužívání pozdějšího pachatele.45 

Co se týče výběru obětí, sérioví vrazi často postupují intuitivně, rozhodující je příležitost 

a jejich „nabuzení“. Tito očekávají, že se oběť bude chovat podle jejich scénáře, 

                                                             
42 NETÍK, Karel; NETÍKOVÁ, Daria; HÁJEK Stanislav. Psychologie v právu. Úvod do forenzní psychologie. 
Skripta. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 1997, str. 8. ISBN 80-7179-177-6 
43 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Kriminální psychologie. 1. vydání. Praha: EUROUNION, s. r. o., 1998, str. 89. ISBN 
80-85858-70-3 
44www.refresher.cz/26312-Nejzvracenejsi-seriovi-vrazi-v-dejinach-7-Ted-Bundy-psychopat-ktery-brutalne-
mstil-sve-zlomene-srdce-na-nevinnych-kraskach 
45 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Kriminální psychologie. 1. vydání. Praha: EUROUNION, s. r. o., 1998, str. 98. ISBN 
80-85858-70-3 
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tak jak si ho představovali před činem, že se jim oběť podrobí, vzdá a bude poslouchat 

jejich příkazy.46 Takovými sériovými vrahy jsou např.:47 

Gerald Paul Eugene Stano byl americký sériový vrah, který v letech 1969 – 1980 

uškrtil, zastřelil nebo ubodal více než 41 prostitutek. Jeho vraždy nebyly sexuálně 

motivované. Jeho matka, prostitutka, dala Stana ihned po narození k adopci. Jeho adoptivní 

rodiče ho však fyzicky i citově týrali a zanedbávali. 

Edmund Emil Kemper III. je jeden z mála sériových vrahů, kteří se sami udali 

policii, stalo se tak roku 1973 poté, co zabil svou matku, která jej v dětství zavírala do sklepa 

a jinak fyzicky i psychicky týrala. O její vraždě snil už od svého raného dětství. Kemper 

celkem zavraždil nejméně 10 osob, včetně svých prarodičů, u nichž v období svého dospívání 

žil. 

Také Pedro Alfonso Lopez byl od raného dětství opakovaně zneužíván řadou mužů, 

včetně jeho učitele. Známé je jeho prohlášení: „Já jsem ztratil panenství v osmi letech, 

rozhodl jsem se udělat to samé tolika dívkám, kolika jsem mohl.“ 

Jednotlivé prvky spáchaného trestného činu má pro hodnocení osobnosti pachatele 

vysokou vypovídající hodnotu, protože je reálným projevem jeho osobnosti a často určitým 

vyvrcholením sociálně patologického chování pachatele. Z tohoto důvodu lze poměrně 

snadno ze způsobu spáchání vraždy, motivace k ní či ze vztahu k oběti určit základní 

vlastnosti osobnosti pachatele.48 

Díky těmto poznatkům jsou OČTŘ za určitých okolností schopné provádět 

tzv. psychologické profilování pachatele. Jedná o proces, kdy řada odborníků sestaví 

psychologický portrét pachatele z informací o činu, o místě činu, o způsobu spáchání 

či o vlastnostech nebo o prostředcích pachatele (např. k přemístění těla musel být pachatel 

fyzicky zdatný nebo mít dostatečně velký automobil). Takový psychologický profil by měl 

na konci procesu obsahovat údaje o pachatelově věku, pohlaví, rodinném stavu, stupni 

vzdělání, inteligenci, emocionalitě, charakteru, zaměstnání, sexuální deviaci, vzhledu 

a upravenosti zevnějšku, pravděpodobnosti opakování činu, touze pachatele „proslavit se“ 

či typologie jeho obětí apod. 
                                                             
46 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Viktimologie pro forenzní praxi. 1. Vydání. Praha: Portál, 2014, str. 16. ISBN 978-80-
262-0582-1 
47 DRBOHLAV, Andrej. Psychologie sériových vrahů. 200 skutečných případů brutálních činů sériových vrahů 
současnosti. II. část – Encyklopedie sériových vrahů. 1. vydání. Praha: Grada publishing, a. s., 2013. ISBN 978-
80-247-4371-4 
48 MAREŠOVÁ, Alena. Pachatelé trestných činů. K problematice jejich osobností a vybraných typologií. Studie. 
1. vydání. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1994, str. 27 
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Avšak účinnost psychologického profilování bývá často velmi přeceňována 

a dle mého názoru kvůli filmovému průmyslu v očích veřejnosti značně zkreslena. Jak uvádí 

Čírtková, podle aktuálních statistik je správnost profilu pachatele toliko 50% a efektivnost 

profilování, tedy využitelnost profilu k okamžitému vypátrání pachatele, dosahuje 

např. ve Velké Británii toliko 2, 7% a v USA 8%.49  

Na základě profilu pachatele byl dopaden i tzv. „slezský vampýr“. V letech 

1964-1970 se ve Slezsku začaly objevovat mrtvoly znásilněných žen. Pachatele se podařilo 

vypátrat poté, co byl sestaven jeho modus operandi na základě poznatků, že smrtícím 

nástrojem byla kovová tyč, kterou si pachatel z pečlivě vybraného místa činu vždy odnesl, 

a že pachatel těla obětí vždy přenesl, z čehož se dalo usuzovat, že pachatel je  fyzicky zdatný. 

Prvotní motiv pachatele byl převážně sexuální, ale po činu své oběti vždy i okradl. Na základě 

těchto poznatků byl sestaven seznam 485 znaků pachatele. Vyšetřovatelům napomohl zúžit 

okruh potenciálních pachatelů také fakt, že, vzhledem k umístění ran na hlavách obětí, je vrah 

malého vzrůstu. Podle těchto poznatků bylo vytipováno několik desítek mužů a později byl 

z vražd obviněn Zdislav Marchwicki.50 

Osobnostní rysy oběti 

Osobností oběti se především zabývá kriminologický obor viktimologie. Kriminologií 

zavedený termín viktimnost znamená určitou předurčenost jedince stát se obětí trestného činu. 

Podle rozsáhlých kriminologických výzkumů má s viktimností souvislost zejména profese 

oběti (např. prostitutky), věk oběti (mladí se spíše vystavují konfliktům), 

některé její psychické vlastnosti (např. agrese oběti), životní styl (např. narkomani, alkoholici) 

či příslušnost k minoritám. Podle těchto kritérií vznikají tzv. rizikové skupiny obyvatel, 

u nichž je vyšší pravděpodobnost, že se stanou obětí vraždy.51 

Z hlediska viktimologie jsou pro proces, jímž se potenciální oběť stává obětí 

skutečnou, tedy viktimizaci, stěžejní následující hlediska: 

• chování oběti – v případech, kdy oběť sama přispěje ke vzniku situace, která skončí 

její vraždou, můžeme takové chování označit jako tzv. provokaci; 

                                                             
49 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3. Upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, str. 399. ISBN 
978-80-7380-461-9 
50 HOFMANOVÁ, Jiřina. Behaviorální analýza. Metoda sestavování kriminálního profilu pachatele. 1. vydání. 
Praha: Jaroslav Hofman, 2010, str. 44. ISBN 978-80-904379-0-6 
51 NOVOTNÝ, Oto; ZAPLETAL, Josef a kol. Kriminologie, 2. vydání. Praha: ASPI Publishing, s. r. o., 2004, 
str. 142. ISBN 80-7357-026-2 
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• vztah mezi obětí a pachatelem – až v 80% případů vražd pachatel zná svou oběť52, 

což může výrazně dopomoci identifikaci pachatele, mnohdy je právě vztah 

pachatele k oběti motivem vraždy;  

• index viktimizace – procentní vyjádření udávající počet obětí na 100 obyvatel 

za dané období.53 

Pro potřeby kriminalistiky Musil k tomuto výčtu přidává další významné 

viktimologické aspekty:54 

• podíl oběti na vzniku stop – oběť jako nositel nebo původce stop; 

• podíl oběti na oznamování trestného činu v případě přeživší oběti; 

• podíl oběti na vyšetřování v případě přeživší oběti. 

 

2.3. Motiv 
Motivace pachatele spáchat trestný čin vraždy je základním prvkem subjektivní 

stránky trestného činu. Motiv je vnitřní pohnutka k jednání, tedy potřeby, zájmy, city, 

představy a fantazie pachatele. 

Motivů pro spáchání vražd je mnoho a mají pro postup ve vyšetřování zásadní 

význam, neboť se od nich mohou dále odvíjet další postupy vyšetřování. 

Obecně můžeme rozdělit motivy jednání pachatele rozdělit do několika skupin: 

• motiv vyplývající z mezilidských vztahů – žárlivost, vztek, msta aj., 

• zištný motiv – ve snaze získat pro sebe či jiného majetkový prospěch, 

• krycí motiv – ve snaze zakrýt jiný trestný čin, 

• sexuální motiv, 

• likvidační motiv – z potřeby zbavit se spolupachatelů, konkurence apod., 

• z útrpnosti – např. euthanasie, 

• motivy rasové, náboženské, národnostní, politické aj.55 

 

 
                                                             
52 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika, 2. přepracované a doplněné vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2004, str. 67. ISBN 80-7179-878-9 
53 GŘIVNA, Tomáš; SCHEINOST, Miroslav; ZOUBKOVÁ, Ivana. Kriminologie. 4. aktualizované vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 116 – 119. ISBN  978-80-7478-614-3 
54 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika, 2. přepracované a doplněné vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2004, str. 67 – 68. ISBN 80-7179-878-9 
55 KONRÁD, Zdeněk; PORADA, Viktor; STRAUS, Jiří; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. Kriminalistická 
taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, str. 225. ISBN 978- 80-7380-547-0 
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Ze statistik Policie ČR vyplývá, že nejčastějším motivem vraždy jsou mezilidské 

vztahy a nejméně častými jsou vraždy sexuální.56 

 

 
Obr. 1 – statistika PČR 

Vliv motivu pachatele na vznik stop 

Některé z těchto motivů mohou zanechat typické stopy, neboť pachatel je „hnán“ 

určitým cílem, kterého chce dosáhnout. 

Vraždy motivované dynamikou mezilidských vztahů jsou často velmi osobní, může 

dojít až k neadekvátní agresi při ubití oběti či k osobnějším způsobům usmrcení, 

např. uškrcení. Skutečnost, že oběť a pachatel měli mezi sebou před činem nějaký vztah, 

může být patrná i ze způsobu nakládání s oběti po činu, např. zakrytí tváře oběti či její omytí. 

Pachatel páchající vraždu se zištným motivem, např. aby získal pozůstalost oběti, 

má z logiky věci ze smrti oběti majetkový prospěch, což OČTŘ napomáhá zúžit okruh 

potenciálních pachatelů. Odlišnými případy jsou tzv. loupežné vraždy, které se vyznačují tím, 

že pachatel si z místa činu nebo od oběti odnese peníze či cenné předměty. Naleznou-li OČTŘ 

v průběhu vyšetřování odcizené předměty, může je tato skutečnost dovést až k pachateli. 

                                                             
56 http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx 
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Sexuálně motivované vraždy jsou typické četným výskytem biologických stop, 

např. kůže pod nehty oběti, vytržené vlasy, ale především sperma pachatele, 

ze kterého je možné vyextrahovat jeho profil DNA, podle něhož jej lze individuálně 

identifikovat. Že jde o sexuálně motivovanou vraždu, může být zjevné např. i z polohy oběti 

na místě činu, z oděvu oběti či z jejího poranění. 

Podle Porady lze sexuálně motivované vraždy rozdělit do čtyř základních skupin 

dle konkrétní motivace pachatele: 

• pachatel se snaží dosáhnout sexuálního styku s obětí, která je usmrcena během 

překonávání jejího odporu, 

• pachatel usmrtí oběť, aby „umlčel“ oběť znásilnění, 

• pachatel s netradiční sexuální preferencí, např. nekrofilie, 

• pachatel-fetišista, který oběť usmrtí s cílem zmocnit se části jejího majetku 

(kupř. spodní prádlo oběti) nebo části těla, jež se stane jeho sexuálním objektem.57 

I pachatelé vražd s náboženským či rasovým motivem mohou zanechat typické stopy 

na místě činu nebo oběti. Dochází k tomu např. tehdy, kdy pachatel sám chce dát najevo 

svůj postoj a nenávist vůči určité skupině osob, např. nakreslením svastiky na místě činu. 

Jak již bylo řečeno výše, někteří pachatelé se snaží zinscenovat místo činu 

takovým způsobem, aby vypadalo, že došlo k dané vraždě z jiného motivu než ve skutečnosti, 

s cílem „svést“ OČTŘ na jinou stopu. Z tohoto důvodu musí vyšetřovatelé posuzovat všechny 

nalezené důkazy ve vzájemných souvislostech tak, aby nedošlo k případnému pochybení.  

Motivy sériových vrahů 

Z výzkumu Stephana Harborta, který analyzoval vzorek 57 pachatelů sériových vražd, 

vyplývá, že celkem 93,4% z nich vraždí ze stále stejného důvodu. Na základě tohoto výzkumu 

definoval šest základních typů těchto vrahů, a to sérioví sexuální vrazi, sérioví vrazi loupežní, 

sérioví vrazi vztahoví, sérioví vrazi z přesvědčení, sérioví nájemní vrazi a sérioví dispoziční 

vrazi. K tomuto výčtu Drbohlav uvádí navíc sériové vrahy, kteří vraždí „pro radost z lovu“.58  

Dnes již klasickou typologii sériových vrahů představili v roce 1985 Holmes 

a De Burger, kteří rozdělili sériové vrahy podle motivace do čtyř skupin:59 

                                                             
57 KONRÁD, Zdeněk; PORADA, Viktor; STRAUS, Jiří; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. Kriminalistická 
taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, str. 224. ISBN 978-80-7380-547-0 
58 DRBOHLAV, Andrej. Psychologie sériových vrahů. 200 skutečných případů brutálních činů sériových vrahů 
současnosti. 1. vydání. Praha: Grada publishing, a. s., 2013, str. 32. ISBN 978-80-247-4371-4 
59 DRBOHLAV, Andrej. Psychologie sériových vrahů. 200 skutečných případů brutálních činů sériových vrahů 
současnosti. 1. vydání. Praha: Grada publishing, a. s., 2013, str. 33 – 36. ISBN 978-80-247-4371-4 
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• vrah-vizionář, jehož motiv je dán duševní poruchou, např. schizofrenie či porucha 

myšlení (např. David Berkowitz), 

• vrah-misionář motivovaný nápravou společnosti nebo odplaty vůči ní (např. Pedro 

Alonso Lopez), 

• vrah-hedonista považuje vraždu za požitek. Pod tento typ lze podřadit tři 

podskupiny, a to: 

- vrah ze žádostivosti (např. Albert Desalvo), 

- vrah z nadšení (např. Richard Trenton Chase), 

- vrah pro zisk (např. Henri Landru), 

• vrah z postu síly, který je hnán touhou ovládat lidský život (např. Edmund Emil 

Kemper), 

• vrah z milosrdenství, též „anděl smrti“ (např. Richard Angelo nebo čtveřice 

rakouských zdravotních sester W. Wagnerová, I. Leidolfová, M. Gruberová, 

S. Mayerová, která otrávila nebo utopila minimálně 42 pacientů). 

Ve shodě s názorem Čírtkové60 se domnívám, že výše uvedené typologie jsou značně 

problematické, neboť představují určitou generalizaci všech osob a jde tak o pouhé teorie, 

neboť v praxi se jistě čisté typy podle motivu vyskytují pouze vzácně s ohledem na odlišnost 

charakteru a vlastností toho kterého pachatele. 

                                                             
60 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Sérioví vrazi. Časopis Policista, 3/2007 
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3. Stopy 
V této kapitole se budu zabývat obecnými zákonitostmi vzniku stop, pojmem 

kriminalistická stopa a jejím významem, dělením stop a konečně i zánikem stop. 

 

3.1. Obecné zákonitosti vzniku stop, význam stop 
Základem pro pochopení, jak kriminalistické stopy vznikají, je tzv. teorie vzájemného 

působení, které má svůj původ ve filozofii. Jedná se o teorii založenou na vzájemném 

a současném působení dvou nebo více objektů, v jehož důsledku dochází ke vzájemnému 

předávání informací o vlastnostech toho kterého objektu. Tím, jak na sebe neustále působí 

množství objektů, dochází k velké řadě změn, které se projevují např. deformací povrchu 

objektu či přenosem jednotlivých materiálů mezi objekty apod.  

Pro kriminalistickou praxi jsou však podstatné jen takové změny, které souvisí 

s kriminalisticky relevantní událostí, jsou tedy kriminalisticky významné a mají povahu 

kriminalistických stop v reálném prostředí. Za kriminalisticky relevantní lze považovat 

6 základních druhů událostí, a to trestné činy, přestupky, sebevraždy, náhlá úmrtí, nešťastné 

náhody a působení přírodních sil. 61 

Obsahem kriminalistické stopy je kriminalisticky relevantní informace, která se odráží 

na tzv. materiálním nositeli stopy, kterými mohou být jakékoli objekty v živé i neživé přírodě, 

popř. i šedá kůra mozková ve vědomí člověka. Tyto informace mohou mít formu vnitřní 

(chemické či biologické složení), vnější (odražení funkčních a dynamických vlastností 

objektu) či speciální (záznam zvuku).62 

V kriminalistické praxi není mnohdy možné okamžitě po ohledání rozhodnout, 

zda nalezená stopa je kriminalistickou stopou či nikoli, a proto je nutné zajistit a zkoumat 

veškeré nalezené stopy a následně zjistit, zda a popř. jaký vztah mají ke zkoumané události. 

Kriminalistická stopa má pro vyšetřování kriminalisticky relevantní události 

svůj význam, a to kriminalisticko-technický a kriminalisticko-taktický. Stopa 

má pro vyšetřování relevantní události kriminalisticko-technický význam, pokud ji lze využít 

k přímé identifikaci pachatele. Většina stop nemá kriminalisticko-technický význam, 

ale každá stopa má kriminalisticko-taktický význam. Tento spočívá v tom, že poskytuje 

OČTŘ informace o osobách a objektech, které se podílely na vyšetřované události, 
                                                             
61 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, 
str. 71. ISBN 80-7179-362-0 
62 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, 
str. 75. ISBN 80-7179-362-0 
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tzn. informace o způsobu provedení, o činnosti osob na místě činu, o jejich psychologických 

a fyziologických vlastnostech, motivu, způsobu příchodu a odchodu apod. 

 

3.2. Třídění stop 
Obecné dělení stop 

Se vznikem kriminalistických metod vznikla potřeba dělení kriminalistických stop. 

V prvním stádiu vývoje kriminalistiky byl vytvořen taxativní výčet všech kriminalistických 

stop a vznikaly tak velmi rozsáhlé klasifikační systémy. Taková systematika ovšem byla 

v praxi značně problematická, neboť takový výčet nemůže obsahovat všechny stopy, 

které na místě činu mohou vzniknout. Z tohoto důvodu jsou moderní klasifikační systémy 

kriminalistických stop založeny na jisté míře obecnosti a jednoduchosti a hlavním kritériem 

se tak stal především mechanismus vzniku stopy.63 

Základním dělením kriminalistických stop je dělení na stopy materiální a paměťové, 

neboli ideální. Paměťová (ideální) stopa je chápána jako stopa ve vědomí člověka zachycená 

v šedé kůře mozkové. Tyto stopy se dále dělí podle doby uchování v paměti 

či podle receptoru, který je zprostředkoval, nejčastěji se tak v praxi vyskytují stopy sluchové 

a zrakové. Tako skupina kriminalistických stop má svá specifika, neboť jejich tvorba 

není doposud dostatečně exaktně objasněna, vznikají zprostředkovaně pomocí lidských 

smyslů a jsou závislé na vlastnostech, osobnosti či motivaci osoby, která je v paměti 

uchovává a na schopnosti či ochotě té které osoby informace poskytnout.64 Paměťové stopy 

jsou pro kriminalisty vyšetřující vraždy stěžejní, neboť mnoho relevantních informací 

a důkazů lze zjistit jen prostřednictvím výslechu svědků, pachatele, popř. přeživší oběti. 

Materiální stopy vznikají kdekoli mimo lidské vědomí a pomocí kriminalistických 

metod jsou způsobilé poskytnout OČTŘ informace o vlastnostech a podobě objektu, 

který tu kterou materiální stopu vytvořil. Tyto stopy jsou za určitých okolností způsobilé 

k individuální identifikaci osob a věcí či alespoň k určení skupinové příslušnosti. 

Materiální stopy dále můžeme členit do podskupin v závislosti na způsobu vzniku 

takové stopy či na druhu nástroje, který stopu vytvořil.  

                                                             
63 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, 
str. 76. ISBN 80-7179-362-0 
64 PORADA, Viktor; STRAUS, Jiří. Kriminalistika (výzkum, pokroky, perspektivy). Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, 
str. 253. ISBN 978-80-7380-477-0 
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• Plošné a objemové stopy jsou nejběžnějšími druhy stop, se kterými se můžeme 

v kriminalistické praxi setkat. Na místě činu vraždy se mohou vyskytovat 

např. v podobě bodných ran na těle oběti, otisků prstů, bot či pneumatik.  

• Statické a dynamické stopy se vzájemně liší ve způsobu pohybu objektu, 

který stopu vytvořil, nebo způsobu pohybu nositele stopy. Stopy dynamické jsou 

typické především pro stopy mechanoskopické a balistické. 65  

Materiální stopy dále můžeme dělit také podle toho, zda jsou pro lidské oko viditelné 

či nikoli. Latentní stopy jsou takové stopy, které jsou pro lidské oko v běžných podmínkách 

neviditelné, latentními jsou většinou mikrostopy, ale také stopy daktyloskopické 

nebo odorologické. Viditelné stopy jsou stopy, které OČTŘ zaznamenají při ohledání místa 

činu nebo mrtvoly na první pohled. Takové jsou většinou stopy trasologické 

a mechanoskopické. 

Mikrostopy 

S vývojem přírodních věd a techniky jsou stále více relevantní i tzv. mikrostopy, 

které Suchánek definuje jako materiální stopy, které jsou pro své nepatrné geometrické 

rozměry, malé množství hmoty, nízkou koncentraci, malou změnou ve struktuře nositele 

nebo malý odraz funkčních a dynamických vlastností prostým okem slabě viditelné 

nebo neviditelné a pro účely vyhledávání nebo fixace nebo zajišťování nebo zkoumání 

nebo vyhodnocování vyžadují použití současných špičkových metod a prostředků. 66 

Vznik mikroskop se nikterak neodlišuje od vzniku jiných materiálních stop, 

tedy vznikají vzájemným působením dvou a více objektů.  

Zajišťování mikrostop je možné včetně jejího nositele in natura, pomocí nástrojů 

jako jsou pinzety, jehly apod., zachycení na vhodné lepící materiály, na daktyloskopickou 

fólii, jejím vysátím pomocí speciálního vysavače (typ Elavak) či v případě povýstřelových 

zplodin zajišťování na uhlíkové terčíky. 

Digitální stopy 

V posledních desetiletích se vyvíjejí poznatky i o tzv. digitálních stopách, 

jež jsou záznamy o činnosti technologických zařízeních, ale obecně splňují všechna kritéria 

                                                             
65 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, 
str. 81. ISBN 80-7179-362-0 
66 SUCHÁNEK, Jaroslav a kol. Kriminalistika – kriminalistickotechnické metody a prostředky. 2. Vydání. Praha: 
Policejní akademie České republiky, 1999, str. 242. ISBN 80-7251-014-2 
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pro stopy jako takové. Digitální stopa je tak jakákoli informace, která je uložena 

nebo přenášena v digitální podobě a která souvisí s vyšetřovanou událostí.67 

 

3.3. Typické stopy při vyšetřování vraždy 
Výčet stop, které kriminalisté mohou nalézt při vyšetřování trestného činu vraždy, 

je velmi široký. Jde zejména o materiální stopy, které jsou nalezeny na místě činu, na místě 

nálezu těla, na místě přípravy nebo utajování trestného činu či na mrtvole samé, oděvu oběti 

nebo pachatele či na nástroji použitém k usmrcení oběti. Všechny tyto stopy mohou vést 

k identifikaci pachatele, k objasnění jak, kdy, proč a za jakých okolností se daný čin stal. 

Podle Porady jsou nejtypičtějšími stopami u vražd stopy biologické, a to i v podobě 

mikroskop, zejména stopy krve, slin, potu, spermatu či tkání, nebo vlasů. Takové stopy 

mohou pocházet od samotné oběti a ulpět na těle či oděvu pachatele anebo jejich původcem 

může být pachatel, který zanechal biologické stopy na místě činu. Pro zjištění individuální 

shodnosti biologických stop se užívá analýza DNA, která se neustále vyvíjí a má tak čím dál 

tím větší význam pro objasňování nejen vražd, ale i jiných trestných činů. 

Dalšími typickými stopami u vraždy jsou stopy násilí na těle oběti. Ve spolupráci 

se soudními lékaři je možné zjistit např. nástroj, kterým byla poranění způsobena i komplexní 

jednání pachatele, a to podle mechanismu vzniku poranění či druhu a intenzitě násilí apod. 

Soudní lékaři jsou schopní určit dobu vzniku poranění a také jakou měrou se ta která poranění 

podílela na smrti oběti. Jednou z nejzákladnějších úkolů soudního lékaře je určit příčinu 

a dobu smrti.68 Smrtelnými ranami mohou být rány řezné, bodné, tržné, střelné 

nebo kupříkladu dekapitace. 

Neméně významné jsou i stopy plošné a plastické, zejména stopy daktyloskopické, 

balistické či trasologické. 

Důležitým článkem v procesu vyšetřování vražd jsou nepochybně svědci, kteří mohou 

o trestném činu poskytnout mnoho informací, dalšími typickými stopami u vražd jsou 

tedy stopy paměťové. Tyto stopy mohou poskytnout taktéž přeživší oběti nebo sám pachatel. 

Tzv. negativní okolnosti jsou určité skutečnosti, které jsou v logickém rozporu 

s jinými informaci a stopami. Jedná o stopy, které by na místě činu vzhledem k předpokladům 

být neměly, nebo o stopy, které na místě činu nejsou, avšak např. podle způsobu usmrcení 
                                                             
67 STRAUS, Jiří; PORADA, Viktor. Systém kriminalistických stop. 1. vydání. Praha: Policejní akademie České 
republiky, 2006, str. 103. ISBN 80-7251-226-9  
68 PORADA, Viktor a kol. Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, str. 85 – 86. ISBN 
978-80-7380-042-0 
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na místě činu být musí.69  Různí autoři vykládají pojem negativní okolností jinak. 

Podle Musila jsou negativní okolnosti takové změny, jejichž existenci lze logicky 

předpokládat a na objektu ohledání se nenalézají, nebo naopak je jejich nalezení v rozporu 

s celkovou situací a ostatními informacemi.70 Zatímco Chmelík vykládá tento pojem šířeji 

a to tak, že negativní okolnosti mohou vzniknout taktéž neodbornou a nedůslednou prací 

policistů na místě činu, přirozenými či nepřirozenými změnami na místě činu, tedy vědomě 

vytvořené pachatelem za účelem inscenace místa činu a stop.71 

V tomto případě se musím částečně přiklonit k názoru prof. Musila, neboť se domnívám, 

že negativní okolnosti nemohou vzniknout ani neodbornou prací policistů a ani přirozenými 

změny, za které považuji např. klimatické podmínky. Tyto vznikají až po spáchání vraždy 

a upuštění místa činu pachatelem. Podle obecných zákonitostí vzniku stop po sobě každá 

osoba na tom kterém místě zanechá stopy své přítomnosti, proto je nutné počítat se stopami 

zanechanými policisty na místě činu. Stejně tak je nutné automaticky přihlédnout 

k přirozeným změnám a procesům vyskytujícím se v prostředí místa činu. 

Takové stopy jsou zvlášť významné při objasnění skutečného „scénáře“ na zinscenovaných 

místech činu, a proto za negativní okolnost považuji působení pachatele na místě činu, 

jenž se cíleně snaží zahladit stopy a zinscenovat místo činu tak, aby působilo, že k trestnému 

činu buď vůbec nedošlo, nebo sice došlo ale z jiného motivu než ve skutečnosti. 

Například svědčí-li místo činu, tělo oběti a předměty na místě činu o skutečnosti, že oběť 

spáchala sebevraždu zastřelením, negativní okolností by v takovém případě bylo více 

střelných ran na těle oběti. 

 

 

                                                             
69 STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistická taktika. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, str. 82. ISBN 978-
80-7380-095-6 
70 MUSIL, Jan; Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. 
Praha: Beck, 2004, s. 301. ISBN 80-7179-878-9.   
71 CHMELÍK, Jan. Místo činu a znalecké dokazování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, 
str. 32. ISBN 80-86898-42-3.   
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4. Metodika vyšetřování vražd 
V této kapitole se budu zabývat především postupy OČTŘ od okamžiku zjištění 

či podezření, že došlo ke spáchání vraždy, a také jejich následnými úkony. Bezesporu 

nejnáročnějším úkonem OČTŘ, který je stěžejní pro celé vyšetřování, je ohledání místa činu 

a mrtvoly. Tato činnost vyžaduje mnoho času, prostředků, zkušeností a schopností 

kriminalistických techniků. Po ohledání místa činu, popř. jiného místa souvisejícího 

s vraždou, OČTŘ stanoví vyšetřovací verze, které jsou následně prověřovány, a to pomocí 

výslechů, expertíz a dalších samostatných vyšetřovacích úkonů upravených v TŘ. Na základě 

poznatků z těchto úkonů je poté možné vyvodit závěr o pravdivosti jedné z vyšetřovacích 

verzí a v případě, že se jedná o trestný čin, také závěr o osobě pachatele.   

V této souvislosti považuji za vhodné uvést statistiku objasněnosti vražd v ČR 

za posledních 24 let. Z níže uvedeného vyplývá, že od roku 1993 se v ČR ročně stalo 

průměrně 220 vražd a jejich objasněnost se konstantně pohybuje okolo 87,5%. 

Z těchto statistik je jasné, že úspěšnost OČTŘ v ČR při objasnění vražd je velmi vysoká, 

i když se při postupu musí vyrovnat s mnohými problémy a obtížemi, na které v následující 

kapitole stručně poukážu. 

 

 
Obr. 2 – statistika objasněnosti vražd v ČR v letech 1993 - 201772 

 

 

 

                                                             
72 STACH, Jan. Metodika vyšetřování vražd. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005, str. 10. ISBN 80-7251-194-7 a 
současně statistiky Policie ČR dostupné z: http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx 
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4.1. Předmět vyšetřování 
Předmětem vyšetřování vražd jsou všechny okolnosti a skutečnosti podstatné 

pro její objasnění. Typickým předmětem vyšetřování vražd je totožnost oběti a pachatele, 

místo a čas spáchání, motiv, způsob spáchání, příčina smrti, četnost a povaha zranění oběti 

a pachatele, obranná zranění oběti, identifikace vražedné zbraně, popř. psychické rozpoložení 

pachatele v době činu. 

 

4.2. Podněty k vyšetřování 
K zahájení vyšetřování všech trestných činů je nezbytný podnět, přičemž není 

rozhodující, zda ho OČTŘ získaly ze své vlastní činnosti či od třetí osoby. Na počátku 

vyšetřování vražd bývá několik typických situací: 

• nález mrtvoly, 

• oznámení přeživšího poškozeného, 

• oznámení svědka, lékařského zařízení, zaměstnavatele apod., 

• oznámení o nezvěstné osobě, 

• doznání pachatele73, 

• zjištění OČTŘ při vyšetřování jiné trestné činnosti. 

 

4.3. Počáteční vyšetřovací úkony  
Na počátku vyšetřování vraždy se můžeme setkat s několika typickými situacemi 

závislými na skutečnosti, zda bylo nalezeno tělo oběti či nikoli, a jim následně odpovídají 

i počáteční úkony OČTŘ. 

Tělo oběti není nalezeno 

V případě, že je osoba pohřešována a tělo dosud nebylo nalezeno, je nutná existence 

takových skutečností, které opravňují vyslovit podezření, že došlo k její vraždě, např. velké 

množství krevních stop patřících oběti, konflikty s jinými osobami, skutečnost, že osoba 

zmizela bez svých osobních věcí, doznání pachatele apod. V takových případech je prioritou 

OČTŘ nalezení těla, které je nositelem významných stop pro objasnění této vraždy. 

K tomuto cíli také směřují úkony OČTŘ: 

• výslech oznamovatele a osob blízkých potenciální oběti s cílem zjistit osobní, 

majetkové a jiné poměry pohřešovaného, zjistit dobu a okolnosti, 

                                                             
73 ŠIMOVČEK, Ivan a kol. Kriminalistika. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, str. 338. ISBN 978-80-7380-343-8  
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za kterých pohřešovaného viděli naposledy, zjistit okruh osob, se kterými měl 

pohřešovaný konflikt apod., 

• pátrání po pohřešovaném se zapojením veřejnosti, 

• prohlídka prostor, kde pohřešovaný žije, pracuje, studuje nebo se vyskytuje 

za jiným účelem s cílem nalezení dalších stop, 

• šetření za účelem zjištění pravdivosti informací zjištěných od svědků.74 

Avšak v některých případech nenalezení těla oběti nemusí znamenat nedopadení 

pachatele. Příkladem může být případ publikovaný v Kriminalistickém sborníku, kdy pachatel 

tělo oběti ukryl s tím, že nebude nikdy nalezeno. V bytě oběti však bylo nalezeno mnoho 

biologických stop, především krev a vlasy patřící oběti, a to v takovém množství, že soudní 

lékař konstatoval jistou smrt oběti. Pachatel byl odsouzen na základě řetězce 

na sebe navazujících nepřímých důkazů75. Následně byla mrtvola žena nalezena, a to cca rok 

po právní moci odsuzujícího rozsudku.76 

Tělo oběti je nalezeno 

Dalším typickým případem je situace, kdy je nalezeno tělo oběti. V tomto případě 

je primární zjistit totožnost mrtvoly a přistoupit k ohledání podle § 113 – 118 TŘ (viz dále), 

které má svá specifika, především pro svou neodkladnost, neopakovatelnost 

a nezastupitelnost.  

Ohledání 

Cílem ohledání je najít odpovědi na otázky, co bylo spácháno, kdy, kde, kým, jak, 

čím a taktéž proč. Podle ohledávaných objektů rozlišujeme ohledání místa, mrtvoly, jiných 

předmětů, dokumentů, zvířat a těla živé osoby.77 Pro účely této diplomové práce se budu 

zabývat pouze prvními dvěma. 

I ohledání má svou taktickou stránku, nejprve se provádí ohledání orientační s cílem 

stanovit hranice ohledání a metody ohledání, to vše je doprovázeno orientačním 

fotografováním. Další etapou je ohledání detailní, při němž dochází především k zajištění 

                                                             
74 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, 
str. 390 – 391. ISBN 80-7179-362-0 
75 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2014, sp. zn. ČR 21 Cdo 2682/2013 
76 ČURDA, Jaroslav; STRAUS, Jiří. Doživotí za vraždu - i bez mrtvoly. Kriminalistický sborník. 2008, roč. 52, 
č. 2., str. 27-32. 
77 NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. 1. vydání, Praha: EUROUNION, 2004, str. 105. 
ISBN 80-7317-036-1 
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veškerých stop a detailnímu fotografování. Poslední fází ohledání je sepisování protokolu, 

převezení mrtvoly, balení zajištěných objektů a stop. 78 

V průběhu ohledání je třeba dodržovat určité zásady k tomu, aby bylo provedeno tak, 

že budou zajištěny veškeré důkazy a tedy zjištěny relevatní informace, které povedou 

k úspěšnému dopadení pachatele. Přístupy a názory na tyto zásady se v odborné literatuře liší. 

Například Němec považuje za stěžejní zásady aktivnosti, rychlosti, objektivnosti, úplnosti, 

zásadu řízení ohledání jediným vedoucím, zásadu neodkladnosti, neopakovatelnosti 

a nezastupitelnosti.79 Zatímco Musil uvádí jako nejdůležitější pouze zásady řízení ohledání 

jediným vedoucím, zásadu neodkladnosti a zásadu neopakovatelnosti.80 Pro to, 

abych se mohla přiklonit k jednomu z těchto názorů, považuji za nutné stručně nastínit smysl 

těchto zásad. 

- Zásada aktivnosti znamená, že OČTŘ musí ohledání provádět samostatně a aktivně, 

tedy vyhledat, odhalit a zajistit veškeré stopy.  

- Smyslem zásady rychlosti je, že OČTŘ by neměly po příjezdu na místo činu otálet 

s ohledáním.  

- Zásada neodkladnosti spočívá v tom, že ohledání by mělo být provedeno okamžitě 

po zjištění, že došlo k trestnému činu. 

- Zásada objektivnosti znamená, že ohledání musí být provedeno podle zákona 

a za dodržení kriminalistických postupů tak, aby byly zajištěny všechny stopy 

související s kriminalisticky relevatní událostí. S tím souvisí zásada úplnosti, 

tedy nutnost ohledat vše, co může mít souvislost s vyšetřovanou událostí.  

- Zásada řízení ohledání jediným vedoucím  

- Neopakovatelnost ohledání spočívá ve skutečnosti, že každý, kdo vstoupí 

na ohledávané místo, na něm zanechá stopy, a proto je ohledání ideální provést 

před touto tzv. kontaminací. Opětovné ohledání je samozřejmě možné po nedbalém 

postupu OČTŘ či zjištění nových okolností, které mohou rozšířit ohledávané místo.  

- Nezastupitelnost ohledání znamená, že jedině ohledáním lze zjistit relevatní 

informace o vyšetřované události. 

                                                             
78 STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistická taktika. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, str. 85. ISBN 978-
80-7380-095-6 
79 NĚMEC, Miroslav. Ohledání a práce na místě činu. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2010, 
str. 14 – 15. ISBN 978-80-7251-337-6.   
80 MUSIL, Jan; Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. 
Praha: Beck, 2004, s. 292-293. ISBN 80-7179-878-9.   
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Osobně za nejdůležitější zásady ohledání považuji zásady neodkladnosti, 

neopakovatelnosti a nezastupitelnosti a řízení ohledání jedním vedoucím. Ohledání musí být 

provedeno okamžitě poté, co vyjde vyšetřovaná událost najevo, neboť postupem času stopy 

ztrácejí svou identifikační hodnotu. Zásadě neodkladnosti se velmi podobá zásada rychlosti: 

Domnívám se ale, že OČTŘ by neměly ohledání místa zahájit ihned po příjezdu, 

nýbrž nejprve toto místo pečlivě izolovat a zabránit např. vniku nepovolaných osob. Zásady 

neopakovatelnosti a nezastupitelnosti nelze v žádném případě rozporovat, neboť z logiky věci 

vyplývá, že vlivem okolních podmínek se ohledávané místo mění, tedy řada stop může být 

zmizet. Každé místo či objekt je možné v určitém stavu ohledat pouze jedinkrát. 

Při opětovném ohledání je již ohledávaný objekt změněn. 

Zásada řízení ohledání jedním vedoucím je stěžejní pro koordinaci OČTŘ 

na samotném místě činu, neboť tento vedoucí rozdává úkoly a nese odpovědnost za řádné 

dodržování všech kriminalistických postupů. 

Zásada objektivnosti a úplnosti je podle mého názoru uváděna nadbytečně, 

neboť nedodržení těchto zásad by bylo v přímém rozporu se smyslem ohledání a vedlo 

by k neprofesionalitě OČTŘ. Stejně tak za nadbytečnou považuji zásadu aktivnosti, 

neboť iniciativu by měli policisté projevovat při každé činnosti v rámci své profese. 

Z kriminalistického hlediska je při ohledání místa činu či místa nálezu mrtvoly 

stěžejní studium a fixace situace toho kterého místa, určení povahy působení pachatele 

na okolní prostředí, nalezení, zajištění stop trestného činu i pachatele, odhalení motivu 

pachatele aj. Každý jednotlivý případ se liší, a proto i každé místo činu nebo místo nálezu 

mrtvoly bude odlišné, a to jak z hlediska prostředí tak i nalezených stop. Z tohoto důvodu 

lze konstatovat, že ohledání místa činu je pro OČTŘ velmi náročné, neboť při dodržení 

všech obecných zásad ohledání je třeba zajistit veškeré stopy související s vyšetřovanou 

událostí, a to i takové, které s ní zdánlivě nesouvisí. 

Domnívám se, že největším problémem, který může během ohledání místa činu, 

popř. jiného místa, nastat, je lidská chyba. Každá osoba pohybující se na předmětném místě 

nebo v jeho okolí po sobě zanechá určité stopy (např. osoba, která mrtvolu nalezla) 

nebo naopak může stopy zničit (např. neúmyslné přemístění vražedné zbraně). 

Ke kontaminaci ohledávaného místa dojde, když se na tomto místě vyskytuje příliš mnoho 

osob, ať už se jedná o civilní osoby nebo policisty. Nicméně zničení důležitých stop může být 

také následkem nutného zásahu na místě činu např. hasičů apod. Těmto problémům 

se dá předejít vhodným poučením a školením osob, jak se mají chovat na místě činu, 
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důslednou izolací tohoto místa či pečlivou koordinací OČTŘ. Tedy podle zásady řízení 

ohledání jedním vedoucím to znamená, že na počátku ohledání by měl být určen jeden velitel 

policistů pohybujících se na tom kterém místě, jež bude rozhodovat o všech krocích, 

které jimi budou podniknuty, jakož bude také informován o případné kontaminaci místa činu, 

aby v jejím důsledku nebyly vyvozeny chybné závěry o skutkových okolnostech. 

V případě, že je tělo oběti pachatelem zahrabáno do země, musí kriminalisté 

postupovat zvláště opatrně a obezřetně.  V takových případech je tělo pokryto jen malou 

vrstvou zeminy, a proto její odkopávání a odstraňování musí probíhat tak, aby nebylo 

poškozeno tělo nebo šatstvo81, na kterém mohou být nalezeny stopy významné pro dopadení 

pachatele. 

Další problémy mohou nastat při hledání a zajišťování stop. Je nutné, aby OČTŘ 

zajistily veškeré stopy na místě činu a v jeho okolí včetně výslechů svědků tak, aby nedošlo 

k opomenutí stopy, která je zásadní pro celé vyšetřování a následné dopadení pachatele. 

Takového opomenutí se OČTŘ dopustily v případu vraždy Stanislava Šandy spáchané 

manželi Stodolovými v roce 2001. OČTŘ v tomto případě opomenuly zajistit plátěný sáček, 

ve kterém byla podle výpovědi dcery oběti uložena hotovost. Tento předmět byl zajištěn 

až při opětovném ohledání místa činu, které bylo nařízeno na základě stížnosti dcery oběti. 

Tuto stížnost dcera oběti podala také proto, že OČTŘ nevzaly v potaz její upozornění o řadě 

chybějících předmětů na místě činu v hodnotě cca 60 000 Kč.82 

Ohledání mrtvoly na místě činu se provádí ve dvou etapách, a to v celkovém 

kontextu místa nálezu (kde na místě nálezu se mrtvola nachází, v jaké je poloze apod.) 

a následně ohledání samotné mrtvoly. Prohlídku těla zemřelého obecně podle vyhlášky 

Ministerstva zdravotnictví č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtích a o pohřebnictví, účinné 

do 31. 3. 3012, vykonával obvodní lékař. Podle nyní účinného § 84 odst. 2 zákona 

č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách) prohlídku těla zemřelého provádějí poskytovatelé v oboru všeobecné 

praktické lékařství, lékař vykonávající lékařskou pohotovostní službu, poskytovatel, 

v jehož zdravotnickém zařízení došlo k úmrtí či poskytovatel zdravotnické záchranné služby. 

Má-li osoba povinná k prohlídce zemřelého podezření, že úmrtí bylo způsobeno trestným 

činem, je podle § 86 odst. 1 písm. g) téhož zákona povinna tuto skutečnost bezodkladně 

                                                             
81 ŠTEFAN, Jiří; MACH, Jan. Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi. 1. vydání. Praha: 
Grada Publishing, a. s., 2005, str. 24. ISBN 80-247-0931-7 
82 KRAČMAN, Vladimír. Požár domu. Kriminalistický sborník. 2016, č. 2., str. 6 – 9.  
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oznámit OČTŘ (pokud již nejsou na místě činu přítomni), jež posléze nařídí soudní pitvu83 

podle § 115 odst. 1 TŘ. 

Soudní lékař provádí prohlídku těla zemřelého za účelem zjištění údajů o oběti, 

příčiny smrti, době smrti, vražedné zbrani, motivu vraždy, zda a jak bylo tělo přemístěno atd. 

Podle autorů Kvapilové a Dogošiho je pro vraždu typická rozsáhlá intenzita, způsob a lokace 

násilí, které je vedeno zpravidla na životně důležité oblasti těla.84 Při ohledání mrtvoly mohou 

být na těle oběti nalezeny biologické stopy, které mohou mít pro dopadení pachatele zásadní 

význam.  

Významnými stopami jsou bezesporu stopy krve jak na těle oběti, tak na místě činu 

samotném. Zatímco krevní stopy vzniklé žilním krvácením vytvářejí kaluž krve, 

neboť tato krev vytéká pozvolně, tepenná krev vystřikuje a tvoří tak kapky, z jejichž tvaru, 

barvy či tvaru okrajů mohou kriminalističtí technici vyvodit mnoho závěrů., jako např. zdroj 

krvácení, poloha těla, prudkost krvácení, členitost okolního prostoru a tedy úhel dopadu krve, 

popř. údery pachatele předmětem do ran oběti.85 

I při ohledání mrtvoly mohou být učiněna rozhodnutí, v jejichž důsledku může dojít 

k chybným závěrům o okolnostech smrti. Podle mého názoru, je například nutné, aby soudní 

lékař ohledávající mrtvolu přihlédl k prostředí, v němž byla nalezena, tedy okolní teplotě, 

působení slunečního záření či výskytu hmyzu. Tyto faktory mohou ovlivnit rozklad tkání, 

a tedy se nemusí shodovat s obecnými poznatky o rozkladu těla. 

V praxi se můžeme setkat i s pochybením v podobě špatného vyhodnocení situace 

OČTŘ. Ve výše uvedeném případě vraždy Stanislava Šandy byl z podoby místa činu vyvozen 

závěr, že nedošlo k násilné smrti, nýbrž bylo dospěno k závěru, že oběť zapálila dům 

kvůli rodinným rozporům. Z tohoto důvodu byla nařízena pouze zdravotní pitva86, 

podle níž bylo příčinou smrti srdeční selhání. Z probíhajícího vyšetřování, jakož i výslechů 

svědků a manželů Stodolových, sílilo podezření, že pan Šanda zemřel násilnou smrtí, 

a proto byla nařízena exhumace87 jeho těla, z níž v důsledku pokročilého rozkladu tkání 
                                                             
83 Ustanovení § 88 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách) 
84 KVAPILOVÁ, Helena; DOGOŠI, Michal. Soudní lékařství pro právníky a policisty. 2. rozšířené vydání. 
Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, str. 61. ISBN 978-80-7380-059-8 
85 STREJC, Přemysl. Soudní lékařství pro právníky. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, str. 26. ISBN 80-7179-
364-7 
86 Ustanovení § 88 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách) 
87 Podle§ 115 odst. 2 TŘ exhumaci může nařídit předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce, samotná 
exhumace se provede podle zákona č. 356/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů 
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nebylo možné získat veškeré informace a stopy důležité pro vyvození závěru o násilné smrti 

oběti.88 

I přes mnoho pochybení, kterých se OČTŘ dopustily při vyšetřování vražd manželů 

Stodolových, se jim nakonec podařilo tyto napravit a pachatele odsoudit k doživotnímu trestu 

odnětí svobody za vraždy 8 lidí důchodového věku. 

 

4.4. Vyšetřovací verze 
Poslední částí počátečních úkonů je stanovení vyšetřovacích verzí a plánování dalšího 

postupu. Cílem vyšetřovacích verzí je zjištění a dokázání skutečného skutkového stavu, 

o němž nejsou důvodné pochybnosti. 

Pro stanovení vyšetřovacích verzí je nezbytné, aby byly v obecné rovině postaveny 

tak, aby obsahovaly veškeré možnosti, které dané vyšetřování nabízí a aby byly všechny 

vyšetřovací verze prověřovány současně.89 Podklady pro stanovení vyšetřovacích verzí 

jsou především ohledání mrtvoly a místa činu, způsob spáchání, motiv pachatele, údaje 

o oběti a s ní souvisejících věcech.90 

Proces tvorby vyšetřovacích verzí, a kriminalistických verzí obecně, odpovídá etapám 

myšlenkového procesu a má čtyři základní fáze: 

1. Shromažďování a výběr faktů – zajištění veškerých důkazů a stop. 

2. Třídění a hodnocení faktů – analýza jednotlivých faktů ve vztahu ke kriminalisticky 

relevantní události. 

3. Vytyčení všech reálně možných verzí. 

4. Vyvozování důsledků, které by měly nastat, je-li ta která verze pravdivá. 

Po vytyčení všech reálných vyšetřovacích verzí a jejich důsledků je nutné 

tyto prověřit. Základním požadavkem prověrky vyšetřovacích verzí je vyhledat konkrétní 

důkazy, které potvrzují nebo vyvracejí důsledky vyvozené z verzí a následně zjistit, 

zda tyto nutné důsledky odpovídají objektivním skutečnostem.91 

Např. Mrtvola je nalezena sedící za psacím stolem se střelnou ranou na levém spánku 

a střelnou zbraní vlevo na podlaze vedle židle. Kriminalisté vytyčí dvě vyšetřovací verze: 

                                                             
88 KRAČMAN, Vladimír. Požár domu. Kriminalistický sborník. 2016, č. 2., str. 6 – 9 
89 STACH, Jan. Metodika vyšetřování vražd. 1. vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, 2005, str. 47. 
ISBN 80-7251-194-7 
90 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 2. přepracované vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2001, str. 432 – 433. ISBN 80-7179-878-9 
91 NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. 1. vydání, Praha: EUROUNION, 2004, str. 37. ISBN 
80-7317-036-1 
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• Vyšetřovací verze A – mrtvý spáchal sebevraždu 

• Vyšetřovací verze B – oběť byla zavražděna 

Za předpokladu, že by se v tomto případě jednalo o sebevraždu, na střelné zbrani 

by se měly nacházet otisky prstů levé ruky mrtvého, na jeho rukou by měly být stopy 

povýstřelových zplodin, mělo by se jednat o výstřel z malé vzdálenosti a z logiky věci 

by mrtvý měl být levák. Toto jsou nutné důsledky vyšetřovací verze A. Pokud by byla 

pravdivá vyšetřovací verze B, byly by tyto nutné důsledky opačné. Tyto důsledky mohou být 

prověřeny bezprostředně při ohledání (vzhledem k uspořádání předmětů na stole, 

např. psacích potřeb či telefonu kriminalisté mohou vyvodit závěr, že mrtvý byl pravák, 

což vyvrací vyšetřovací verzi A) či pomocí daktyloskopického, balistického a soudně 

lékařského zkoumání.  

 

4.5. Následné úkony 

Výslech  

Výslech je kriminalisticko-taktická metoda, jejímž úkolem je získat úplnou, pravdivou 

a věrohodnou výpověď o vyšetřované události a o skutkovém stavu, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti, přičemž musí být v souladu s ustanoveními trestního řádu.92 Výsledkem 

výslechu je výpověď, tedy sdělení vyslýchané osoby učiněné během výslechu 

a zdokumentované v souladu s právními předpisy. 

Kriminalistika dělí výslech podle různých hledisek. Pro potřeby této diplomové práce 

se budu zabývat jen dělením podle procesního postavení osoby vyslýchaného. 

Výslech obviněného je upraven v § 91 až 95 TŘ, přičemž § 95 TŘ upravuje 

jeho zaprotokolování. Výslech obviněného z vraždy je zvláště složitým a náročným 

vyšetřovacím úkonem. Obviněný z vraždy má silnou motivaci k popírání své účasti na vraždě, 

z tohoto důvodu je nezbytné provést pečlivou přípravu výslechu v závislosti na osobě 

obviněného, na zvláštnostech toho kterého případu, na množství a kvalitě shromážděných 

důkazů apod., s cílem získat veškeré relevantní informace o okolnostech předcházejících 

vraždě, jednání obviněného v průběhu vraždy, způsobu, času, místě či mechanismu spáchání 

vraždy a jednání obviněného po vraždě. 

Promyšlenost a komplexnost výslechu obviněného se liší i s ohledem na skutečnost, 

zda vražda byla plánovaná či nikoli. Ve většině případů připravovaných vražd si pachatel 

                                                             
92 SPURNÝ, Joža. Psychologie výslechu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 19. ISBN 978-80-7380-153-3 



39 

 

předem pečlivě připraví i svou výpověď a alibi, zatímco u nepřipravovaných vražd 

není výpověď obviněného tak promyšlená. Na základě logických rozporů ve výpovědi 

nebo změn výpovědi obviněného mohou vyšetřovatelé dospět k závěru o lživé či neúplné 

výpovědi a tyto využít pro usvědčení obviněného. 

Pro zajímavost uvádím, že podle Reidovy techniky je identifikováno 5 oblastí 

neverbální komunikace, které svědčí o pravdivosti výpovědi vyslýchaného. Jsou jimi celkový 

postoj, ruce, nohy, oči a paralingvistické chování. Pravdomluvní obvinění mají vzpřímený 

postoj čelem k vyslýchajícímu, mezi pohyby rukou převažují doplňující gesta, udržování 

očního kontaktu, a to cca v 30 – 60% času, kratší odpovědi, rychlejší řeč a vyšší tón řeči 

během emocionálních projevů.93 

Při vyšetřování vražd je třeba vyhnout se tzv. tunelovému vidění, tedy vedení 

vyšetřování proti konkrétní osobě, aniž by proti ní svědčily důkazy. V takovém případě 

se může stát, že vyšetřovatelé vědomě či nevědomě vedou výslech tak, aby se podezřelý 

doznal, a to ať vraždu spáchal či nikoli. Takové nepravdivé sebeobvinění může být 

zapříčiněno nepřiměřeným nátlakem na vyslýchaného, jeho nízkou inteligencí či falešnými 

přísliby vyšetřovatelů, že „jestliže se přizná, může odejít“ apod. Takový postup je v českém 

právním řádu výslovně zakázán v § 92 odst. 1 a 3 TŘ.  

Výslech, je třeba vést objektivně s ohledem na osobní poměry vyslýchaného, 

tedy je nutné pokládat vyslýchanému otázky tak, aby pro něj byly srozumitelné a mohl 

na ně bez potíží odpovědět. Stejně tak je důležité, aby vyslýchající podle svých zkušeností 

odhadl osobnost vyslýchaného, a podle toho zvolil taktiku výslechu. Podle mého názoru 

někteří vyslýchaní podají pravdivou výpověď spíše člověku, k němuž cítí autoritu, 

zatímco s jinými je třeba navázat „přátelský“ vztah. 

Výslech svědků je třeba taktéž vést s ohledem na svědkovu osobnost, rozumovou 

a citovou vyspělost, vztah svědka k oběti nebo pachateli. Po zjištění totožnosti svědka 

a jeho poučení podle § 101 odst. 2 TŘ by měl svědek v souladu s § 101 odst. 2 TŘ 

nejprve objasnit svůj vztah k vyšetřované události a poté uvést sled událostí, které upoutaly 

jeho pozornost, co viděl, slyšel či jinak vnímal sám, nebo co se dozvěděl od ostatních osob. 

                                                             
93 BOUKALOVÁ, Hedvika. Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie. 
1. vydání. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2012, str. 65. ISBN 978-80-7308-409-7 
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Po monologické části se svědkovi zpravidla pokládají otázky k doplnění nebo upřesnění 

výpovědi podle § 101 odst. 3 TŘ.94 

Výslech poškozených nebo dětí by se měl vést zvláště citlivým způsobem 

za přítomnosti psychologů nebo lékařů a využitím speciálních postupu (např. použití panenek 

při výslechu dětí apod.). 

Při výsleších všech osob je nutné brát zřetel na možnost pozměněných vzpomínek 

či tzv. pseudovzpomínek (domnělé vzpomínky na událost, které se objektivně nikdy nestaly, 

nicméně vyslýchaný je považuje za odraz skutečných zážitků). Každý rozhovor o minulých 

událostech přetváří obsah lidské paměti, člověk má tendence události přikrášlovat a přidávat 

vymyšlené detaily. Mezi blízkými osobami můžeme hovořit i o tzv. sociální podmíněnosti 

paměti, tedy tendenci k přejímání cizích vzpomínek za vlastní. Takové jednání pak může vést 

k falešným doznáním či výpovědím.95 

Konfrontace  

Konfrontace je samostatný vyšetřovací úkon upravený v § 104a TŘ, který spočívá 

v postavení dvou dříve vyslýchaných osob tváří v tvář s cílem vyjasnění závažných rozporů 

v jejich výpovědi nebo získání nových informací. 

Základní podmínkou provedení konfrontace je skutečnost, že zaprotokolované 

výpovědi dvou osob, svědka a obviněného či dvou spoluobviněných nebo dvou svědků, 

se vzájemně liší ve významných bodech. Podstatou konfrontace je velmi silné psychické 

působení na obě osoby, jenž musí čelit konfliktní situaci. V důsledku takové situace se může 

změnit lživá výpověď jedné osoby na pravdivou. Po skončení konfrontace se obě zúčastněné 

osoby znovu vyslechnou odděleně. 

Rekonstrukce  

Pod pojmem kriminalistická rekonstrukce rozumíme specifickou metodu 

kriminalistické praktické činnosti upravenou v § 104d TŘ spočívající ve fyzickém obnovení 

určitého hmotného objektu či obnovení různých podmínek, jevů, dějů a skutkových okolností 

pro účely získání nových důkazů a stop pro trestní řízení. Podstatou kriminalistické 

rekonstrukce je tedy znovuvytvoření skutkových okolností původní situace místa činu 

nebo rekonstrukci kriminalisticky významných předmětů, např. věci (rekonstrukce 

neznámého vražedného nástroje) či listiny a jiné doklady, či o rekonstrukci kriminalistiky 
                                                             
94 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 2. přepracované vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2001, str. 343. ISBN 80-7179-878-9 
95 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Pseudovzpomínky z pohledu kriminalistické praxe. Kriminalistika č. 2/2016, str. 127. 
ISSN 1210-9150 
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významných znaků člověka, vnější podoba (rekonstrukce obličeje podle nalezené lebky) 

či jiné znaky člověka.96 

Pro potřeby této diplomové práce se v následujících odstavcích zaměřím 

na rekonstrukci místa činu, popř. jiného místa významného pro vyšetřování vraždy. 

Rekonstrukce je velmi náročný úkon, a to jak na přípravu, tak na realizaci. Jestliže OČTŘ 

rozhodnou, že bude rekonstrukce prováděna za přítomnosti více zainteresovaných osob, 

je nutné, aby zamezily jejich přímé konfrontaci, pokud to není pro objasnění relevantních 

okolností nezbytné. Velkou chybou vyšetřovatele by bylo přijetí takové verze událostí, 

na které se zúčastněné osoby při takové konfrontaci shodly, za pravdivou. 

Proto se domnívám, že nejvhodnějším řešením je provádět s každou zúčastněnou osobou 

rekonstrukci zvlášť. 

Problémy, které mohou nastat při realizaci rekonstrukce, mohou být také procesního 

charakteru. Aby mohla být rekonstrukce místa činu, popř. jiného místa, použita jako důkaz 

před soudem, je nutné o jejím průběhu pořídit protokol včetně videozáznamu, 

popř. fotodokumentace. Podle § 104d odst. 2 ve spojení s § 104 odst. 3 TŘ musí být 

k rekonstrukci přibrána alespoň jedna osoba, která není na věci zúčastněna. OČTŘ tak musí 

důsledně dbát na to, aby tato osoba neměla žádný vztah k vyšetřované události, k osobám 

zúčastněným či k OČTŘ. 

Rekognice  

Kriminalistická rekognice podle § 104b TŘ je specifická metoda kriminalistické praxe 

spočívající v opětovném poznání dříve vnímaného objektu poznávající osobou s cílem 

identifikovat předváděný objekt. Specifikem rekognice je nezastupitelnost subjektu rekognice 

a neopakovatelnost rekognice.  

Rekognici lze klasifikovat podle různých hledisek. Základním dělením je dělení 

podle původnosti předváděného objektu rekognici, a to na rekognici objektů in natura (přímý 

kontakt s poznávanou osobou) a podle jejich modelu (fotografie, maketa atd.). Dále je možné 

klasifikovat rekognici podle identifikačních znaků, tedy podle vzhledu, chůze, hlasu apod.97 

Pro úspěšnost rekognice není rozhodující jen schopnost poznávající osoby 

zapamatovat si identifikační znaky pachatele, tyto dostatečně popsat a poté znovu rozpoznat, 

nýbrž také bezchybný postup OČTŘ, který rekognici zajišťuje. Během rekognice může dojít 
                                                             
96 NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. 1. vydání, Praha: EUROUNION, 2004, str. 311. 
ISBN 80-7317-036-1 
97 STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistická taktika. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, str. 159. ISBN 978-80-7380-
095-6 
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k mnoha pochybením, které jsou způsobilé ovlivnit důkazní hodnotu tohoto důkazního 

prostředku či alespoň ztížit jeho realizaci OČTŘ.  

Jedním z takových pochybení může být vadné prostředí, v němž je rekognice 

prováděna. Domnívám se, že rekognice by měla být prováděna v místnosti k tomu určené, 

popř. v místnosti, ze které budou odstraněny všechny rušivé elementy, které by mohly 

poznávající osobu rozptylovat.  

 

 
Obr. 3 – Rekognice in natura v případě vraždy. Svědkyně identifikovala Jana Holuba, který 

byl následně z vraždy usvědčen a popraven.98 

 

Místnost, v níž je prováděna rekognice, by měla být vhodně osvětlena tak, aby světlo 

na obličeje poznávaných osob nevrhalo stíny, které rekognici ztíží. Dle mého názoru 

by v mnoha případech byla vhodná rekognice v původních podmínkách, tedy analogické 

využití pravidel vyšetřovacího pokusu (viz dále). 

Jedním z nejdůležitějších pravidel rekognice je zamezení setkání poznávající osoby 

a poznávaného před zahájením rekognice. Smyslem rekognice je určení osoby, 

která je poznávajícímu nějakým způsobem povědomá a v případě, že se tato osoba setká 

s jedním z poznávaných ještě před úkonem, zvýší se tím pravděpodobnost, že poznávající 

tuto osobu určí za pachatele, neboť „ho už někdy viděla“. Taková skutečnost může výrazným 

způsobem znehodnotit výsledky rekognice, proto je třeba důsledně zamezit styku poznávající 

osoby s pachatelem a dalšími osobami poznávanými před zahájením úkonu. 

Zastávám názor, že častým problémem je i paměť člověka, která si své vzpomínky 

byť neúmyslně upravuje a doplňuje v závislosti na svých pocitech a dojmech. Nehledě na to, 

jak bylo řečeno výše, člověk má tendenci vzpomínky dokreslovat a přikrášlovat, 

                                                             
98 www.zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=krimi&c=A160406_211339_krimi_cen&foto=IRI627970_JanHolub7.jpg 
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když o nich hovoří s jinými osobami. Z výzkumu americké instituce „Innocence project“ 

vyplývá, že poznávající osoby při rekognici chybně identifikují pachatele v cca 72 % 

případů99, rekognice by tedy neměla být jediným důkazním prostředkem, na základě 

kterého je pachatel odsouzen, ale OČTŘ by měly provést veškeré možné důkazy k objasnění, 

zda je identifikovaná osoba skutečně pachatelem. 

Vyšetřovací pokus 

Ustanovení § 104c TŘ upravuje vyšetřovací pokus jako specifickou metodu 

kriminalistické praxe spočívající ve zkoumání okolností kriminalisticky relevantní události 

v uměle vytvořených nebo objektivně existujících a systematicky měněných podmínkách 

s cílem prověření existujících anebo získání nových kriminalisticky relevantních informací.100 

Podle povahy zjišťovaných skutečností lze vyšetřovací pokus rozdělit do dvou skupin. 

První skupinou jsou tzv. senzorické pokusy, kterými vyšetřovatelé zkoumají možnosti 

vnímání určitých skutečností lidskými smysly, tzn. jestli svědek mohl na určitém místě slyšet 

výstřel, vidět vyšetřovanou událost z určitého místa či za určitých světelných podmínek. 

Druhou skupinu tvoří situační pokusy, jimiž se zjišťují možnosti provedení určité 

činnosti v určitých podmínkách (za jaký čas se mohl pachatel přesunout z bodu A do bodu B), 

vznik a existence nějakého jevu či průběh vyšetřované události (zjištění možnosti 

samovolného výstřelu při pádu zbraně či prověření možnosti, zda si oběť mohla zranění 

způsobit sama apod.).101 

Pro úspěšnost vyšetřovacího pokusu je nutné důsledně zaznamenat výslech pachatele, 

svědků, popř. přeživší oběti, aby byly podmínky co nejpřesněji napodobeny, dále OČTŘ musí 

dbát na přesnou protokolaci výsledků vyšetřovacího pokusu, aby z nich poté mohly být 

vyvozeny závěry svědčící o přesném průběhu vyšetřované události. 

Prověrka výpovědi na místě 

TŘ upravuje prověrku na místě v § 104e, jde o specifickou metodu kriminalistické 

praxe konající se v případě, že je zapotřebí osobní přítomnost dříve vyslechnuté osoby, 

aby na určitém místě dobrovolně ukázala objekty mající vztah k vyšetřované události, popsala 

tyto vztahy a spojitosti, čímž umožní doplnit nebo upřesnit údaje důležité pro vyšetřování.102  
                                                             
99 The Innocence Project [online]. [cit. 15. září 2015]. Dostupné na 
<http://www.innocenceproject.org/causeswrongful-conviction.> 
100 ŠIMOVČEK, Ivan a kol. Kriminalistika. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, str. 283. ISBN 978-80-7380-343-8 
101 STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistická taktika. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, str. 184. ISBN 978-80-
7380-095-6 
102 STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistická taktika. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, str. 144. ISBN 978-80-
7380-095-6 
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Cílem prověrky je zjistit, zda kriminalisticky a právně významná fakta uváděná ve výpovědi 

odpovídají objektivní realitě. Jde o náročnou činnost spočívající v porovnávání jednotlivých 

podstatných skutečností uvedených ve výpovědi s výsledky expertíz, ohledáním, výsledky 

vyšetřovacích pokusů, záznamů z kamer či výpovědí jiných osob.103 

Např. obviněný vypověděl, že vražednou zbraň ukryl v lese nedaleko silnice a navršil 

na ní hromadu dříví. Při prověrce výpovědi na místě pak dobrovolně přivedl kriminalisty 

na místo a označil hromadu dříví, pod kterou by se měla nacházet. Kriminalisté odstraní 

dřevo, aby mohli prověřit, zda se na tomto místě skutečně nachází vražedná zbraň. Případný 

nález ohledají, zdokumentují a zajistí. Je-li to třeba, položí obviněnému doplňující otázky, 

např. ohledně původu zbraně apod. 

Ostatní následné úkony 

Pro vyšetřování vražd je nezbytná a často využívaná biologická expertiza, 

včetně analýzy DNA, dále expertizy daktyloskopické, trasologické, balistické 

či mechanoskopické. Nezastupitelné místo při objasňování vražd má nepochybně 

také soudně-lékařské zkoumání. Kriminalistickými metodami, expertízami a výsledky 

znaleckých zkoumání se budu podrobně zabývat v šesté kapitole této diplomové práce. 

Prohlídka je metoda kriminalistické praxe spočívající v přímém, systematickém 

a plánovaném vyhledávání konkrétních kriminalistických stop na určitých objektech 

a v určitých  prostorách. Podle druhu objektu, který má být prohledán, rozeznáváme několik 

druhů prohlídky, a to osobní, domovní, prohlídku jiných prostor a pozemků, volně 

přístupného terénu a dopravních prostředků. 104 

Cílem prohlídky je nalezení a zajištění nových důkazů či těla, potvrzení 

nebo vyvrácení určitého předpokladu, objasnění či odhalení dosud neznámých trestných činů, 

zajištění výkonu rozhodnutí či odvrácení hrozícího nebezpečí. 

Pátrání je specifická metoda představující systém koordinovaných úkonů a opatření 

zaměřených na nalezení a zajištění hledaných objektů důležitých pro trestní řízení 

nebo pro jiný společensky významný účel.105 K dosažení cíle využívá Policie ČR pátrací 

                                                             
103 KONRÁD, Zdeněk. Prověrka výpovědi na místě. 1. vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, 2006, 
str. 19. ISBN 80-7251-221-8  
104 SVOBODA, Ivo a kol. Kriminalistika. 1. vydání, Ostrava: KEY Publishing, 2016, str. 289 - 290, ISBN 978-
80-7418-259-4 
105 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 2. přepracované vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2001, str. 373. ISBN 80-7179-878-9 
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prostředky jako např. informační systémy (při tzv. administrativním pátrání), technické 

prostředky, služební psi, policejní vrtulníky a jiné pátrací pomůcky (při výkonném pátrání). 

Objektem pátrání může být živá osoba hledaná, pohřešovaná nebo osoba neznámé 

totožnosti, dále mrtvola neznámé totožnosti, části lidského těla neznámě totožnosti, kosterní 

nálezy, věci odcizené, neoprávněně držené, obecně nebezpečné, či původ a majitel věcí 

nalezených a zajištěných, dále objektem pátrání mohou být odcizená motorová vozidla, 

odcizené a ztracené střelné zbraně, střelivo a výbušniny atd.106 

V této souvislosti má svůj velký význam účast veřejnosti, 

např. prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků jako jsou tiskoviny, televizní 

vysílání či prosté vyvěšování letáků. Její význam vyplývá ze skutečnosti, že osoby, 

po kterých se pátrá, musí být k zajištění svých životních a osobních potřeb ve styku 

se svým okolím. Při pátrání po věcech tyto přicházejí do styku s lidmi, kteří je získávají a drží 

s určitým cílem, většinou finančním či jinak zištným. 

Zadržením se v kriminalistice rozumí oprávněné omezení osobní svobody osoby 

důvodně podezřelé ze spáchání kriminalisticky relevantní události. Subjektem, který může 

provést zadržení, je v kriminalistickém pojetí pouze speciálně školený policista, nicméně 

pro trestněprávní účely může zadržení podezřelé osoby za určitých podmínek provést kdokoli 

(§ 76 odst. 2 TŘ). 

 

                                                             
106 NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. 1. vydání, Praha: EUROUNION, 2004, str. 161. 
ISBN 80-7317-036-1 
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5. Přírodovědné a technické metody vyšetřování vražd 
V kriminalistice se užívají stále dokonalejší technické a přírodovědné metody 

zkoumání kriminalistických stop pro účely identifikace objektů, které tyto vytvořily.  

V prvé řadě je nutné definovat pojem identifikace. Podle Musila je z hlediska 

kriminalistiky identifikace poznávací metoda, kterou se individualizuje vztah mezi dvěma 

či více projevy nebo částmi jednoho a téhož materiálního objektu.107 

Teorie identifikace vychází ze tří základních principů, kterými jsou princip 

individuálnosti objektů, princip relativní stálosti objektů a způsobilost objektů projevovat 

své vlastnosti navenek. Tyto vlastnosti se projeví ve stopách v podobě tzv. identifikačních 

znaků, které se liší četností výskytu, tedy specifičností. Nejvýznamnějšími vlastnostmi 

pro identifikaci jsou vlastnosti nahodilé, atypické, vzácné – takové vlastnosti objektu 

se v kriminalistice nazývají markanty.108 

Pro ucelenost následujících podkapitol této práce považuji za nutné přehledně přiblížit 

obecné objekty kriminalistické identifikace: 

• Ztotožňované (identifikované) objekty  

- objekt prověřovaný – jedná se o takový objekt, u něhož se předpokládá nějaký 

vztah k vyšetřované události, nejčastěji, že stopu vytvořil; 

- objekt zjišťovaný – nebo také hledaný objekt, je jakási abstraktní myšlenková 

představa, jde o takový objekt, který má s vyšetřovanou událostí objektivní 

souvislosti, nejčastěji proto, že vytvořil stopu. 

• Ztotožňující (identifikující) objekty zobrazují vlastnosti ztotožňovaného objektu 

- stopy trestného činu jako nejdůležitější nositel informace o zjišťovaném 

objektu (originál či kopie) souvisí přímo s trestným činem; 

- srovnávací materiál je nositel informace o konkrétním známém ztotožňovaném 

objektu či jeho zástupce při identifikaci, který souvisí s procesem vyšetřování. 

Dle jeho vzniku ho můžeme dělit na srovnávací materiál experimentální 

(ad hoc vytvořený nebo evidenční) a srovnávací materiál spontánně vzniklý.109 

 

                                                             
107 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2001, str. 114. ISBN 80-7179-878-9 
108 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk; SUCHÁNEK Jaroslav. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2004, str. 114. ISBN 80-7179-878-9 
109 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk; SUCHÁNEK Jaroslav. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2004, str. 117 – 118. ISBN 80-7179-878-9 
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5.1. Daktyloskopie 
Daktyloskopie je vědní obor kriminalistické techniky, který zkoumá obrazce 

papilárních linií na vnitřní straně posledních článků prstů rukou, na dlaních a prstech nohou 

a chodidlech z hlediska zákonitostí jejich vzniku, vyhledávání, zajišťování a zkoumání 

s cílem identifikovat určitou osobu.110 Vznik a existence obrazců papilárních linií se řídí 

obecně uznávanými zákonitostmi, a to jejich relativní neodstranitelností, relativní neměnností 

a relativní individuálností. Díky těmto zákonitostem je za optimálních podmínek možná 

individuální identifikace osoby, která stopu vytvořila. 

Počátky daktyloskopie 

Prvním, kdo popsal základní vzory papilárních linií na koncových článcích prstů 

a klasifikoval je, byl na přelomu 18. a 19. století český fyziolog Jan Evangelista Purkyně. 

Největším problémem počátků daktyloskopie byla daktyloskopická registrace. 

K jejímu usnadnění a zrychlení přispěl především  hlavní inspektor Scotland Yardu, 

na jehož návrh vzniklo speciální zvětšovací sklo. Například v USA Federální vyšetřovací úřad 

USA (FBI) k systematické katalogizaci otisků prstů přistoupil v roce 1924.111 

Na území české republiky se rozvíjela nauka o vzorcích papilárních linií v první 

polovině 20. století zásluhou řady odborníků, především Františka Protiwenského, 

který již  roku 1903 z vlastních prostředků založil daktyloskopickou sbírku. Dalším 

průkopníkem v oboru daktyloskopie na českém území byl okresní četnický velitel 

Josef Povondra, který v roce 1907 založil daktyloskopickou sbírku, jež v roce 1922 čítala 

toliko 25 000 daktyloskopických karet.112 

 
 Obr. 4 – Daktyloskopická karta 

                                                             
110 STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistická technika. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, str. 37. ISBN 
978-80-7380-409-1 
111 STRAUS, Jiří; VAVERA, František a kol. Dějiny kriminalistiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, str. 259. ISBN 
978-80-7380-370-4 
112 STRAUS, Jiří a kol. Dějiny československé kriminalistiky. Slovem i obrazem. 1. vydání. Praha: POLICE 
HISTORY, 2003, str. 97. ISBN 80-86477-18-5 
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Pro zajímavost uvádím, že v době nacistické okupace byla česká daktyloskopická 

sbírka v ohrožení, neboť německá kriminální policie usilovala o její převzetí 

a překvalifikování na berlínský systém. Z tohoto důvodu byla sbírka uměle rozšířena 

na 100 000 daktyloskopických karet, což německou policii od jejího cíle pro svou náročnost 

odradilo.  

Po 2. světové válce byl zřízen Kriminalistický ústav, který zabezpečuje registraci 

a zkoumání daktyloskopických stop dodnes. V této době byl zaveden i nový Československý 

daktyloskopický klasifikační systém. Identifikační systém byl automatizován v roce 1994 

zavedením systému AFIS 2000, který byl v roce 2000 rozšířen pro potřeby cizinecké 

a příhraniční policie. V roce 2008 byl zaveden nový systém AFIS-BIS.113 

Prvním případem vraždy, ve kterém figurovaly otisky prstů jako usvědčující důkaz, 

se odehrál v USA roku 1911. Avšak jedním z nejznámějších případů, kdy se daktyloskopické 

důkazy ukázaly být stěžejní pro dopadení pachatele, byl případ tzv. „Nočního lovce“, který 

v letech 1984 a 1985 v Los Angeles v USA spáchal sérii vražd a násilných útoků na ženy. 

V srpnu 1985 byl však spatřen jednou z přeživších obětí a svědkem, jak z místa činu ujíždí 

v oranžové Toyotě, která byla později nalezena na parkovišti. Z tohoto automobilu 

byly odebrány daktyloskopické stopy, jejichž pomocí byl identifikován jako pachatel Richard 

Ramirez, který byl v roce 1989 za 13 vražd a 30 jiných zločinů odsouzen k trestu smrti.114 

Vyhledávání a zajišťování daktyloskopických stop 

Vyhledávání daktyloskopických stop je značně náročné, neboť většina 

z nich je latentní a tedy snadno přehlédnutelné. Jsou-li takové stopy na určitých vhodných 

nosičích, lze je vyhledat pomocí světelného zdroje, kterým se prověřovaný objekt či místo 

pod různými úhly osvětluje. 

Zviditelnění daktyloskopických stop je možné několika metodami. Fyzikální metody 

jsou založené na principu přilnavosti jednotlivých složek potu k pevným, jemně rozemletým 

částečkám daktyloskopického prášku (např. železné piliny, bronzové prášky, grafit). 

Chemické metody spočívají v chemické reakci mezi složkami potu s chemikálií 

(např. ninhydrin, dusičnan stříbrný). Dále jsou využívány fyzikálně-chemické metody, 

jejichž podstata tkví v ulpívání chemických sloučenin (např. jódové páry, kyanoakrylát) 

                                                             
113 STRAUS, Jiří; VAVERA, František a kol. Dějiny kriminalistiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, str. 266. ISBN 
978-80-7380-370-4 
114 STRAUS, Jiří; VAVERA, František a kol. Dějiny kriminalistiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, str. 261. ISBN 
978-80-7380-370-4 
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na daktyloskopické stopě. A konečně výčet uzavírají speciální metody, jako jsou 

např. neutronografie, autoradiografie či autoelektronografie.115 

Stálost daktyloskopických stop závisí na mnoha faktorech, zejména na okolním 

prostředí (např. teplota, vlhkost, sluneční záření) a na nositeli stopy. Z výzkumu polských 

odborníků vyplývá, že daktyloskopické stopy se nejdéle uchovají na skle a naopak nejkratší 

„trvanlivost“ mají na plastických hmotách.116 

Zajištění daktyloskopických stop se provádí in natura, na daktyloskopickou fólii, 

fotografováním či odléváním. Možnost zajištění stopy in natura závisí na nositeli stopy, 

především na jeho velikosti a mobilitě. Na daktyloskopickou fólii jsou zajišťovány stopy, 

které jsou na rovných a hladkých površích. Daktyloskopickou fólii tvoří vrstva želatiny 

nanesené na vhodný nosič (papír, plast). Nevýhodou této metody je její neopakovatelnost. 

Fotografování daktyloskopické stopy se v praxi používá vždy, je-li to možné. 

Takto se zajišťují stopy zviditelněné fyzikálními, chemickými i fyzikálně-chemickými 

metodami. Je-li daktyloskopická stopa objemová či na značně zborcených plochách, využívá 

se k jejímu zajištění odlévání sikonovými kaučuky či sádrou.117 

Zkoumání daktyloskopických stop 

Prvním krokem zkoumání otisků prstů je rozhodnutí, zda je daný daktyloskopický 

otisk vůbec vhodný k individuální identifikaci. V této fázi se vyhledávají tzv. markanty, 

tedy  individuálně charakteristické znaky kresby papilárních linií, tj. jakákoli změna kresby 

papilárních linií mající identifikační hodnotu a odlišující se od ostatních. 

Z tohoto hlediska můžeme daktyloskopické stopy rozdělit do skupin 

podle upotřebitelnosti. Upotřebitelnost stopy je závislá na počtu shodných markantů u dvou 

srovnávaných otisků. Počet markantů dostatečný pro individuální identifikaci osoby 

v trestním řízení je v každém státě stanoven jinak, neboť každý stát vychází z teorie jiného 

odborníka. Dvě základní teorie představili na počátku 20. století V. Balthazard a E. Locard. 

Zatímco první jmenovaný stanovil počet potřebných markantů na 17 (využívané v Itálii 

či Anglii), druhý jmenovaný považoval za dostatečný počet toliko 12 individuálních znaků 

(nyní užívané v Německu, Švýcarsku, Belgii, Francii či Izraeli). V USA kupříkladu striktně 

                                                             
115 STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistika, kriminalistická technika (pro kvalifikační kurz kriminalistických expertů). 
2. upravené vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, 2006, str. 41. ISBN 80-7251-216-1 
116 STRAUS, Jiří; PORADA, Viktor a kol. Kriminalistická daktyloskopie. 1. vydání. Praha: policejní akademie 
České republiky, 2005, str. 73. ISBN 80-7251-192-0 
117 STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistická technika. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, str. 52. ISBN 
978-80-7380-409-1 
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stanovený počet potřebných markantů zaveden není, záleží tedy pouze na individuálním 

posouzení soudního znalce.118 V České republice a na Slovensku je upotřebitelnou stopou 

otisk mající 10 a více markantů, má-li stopa 7 až 9 markantů, je považována za částečně 

upotřebitelnou a má tak pouze kriminalisticko-taktický význam, a konečně má-li stopa méně 

než 6 markantů, je neupotřebitelná.119 

 
Obr. 5 – Druhy markantů 

 
Obr. 6 – Upotřebitelná daktyloskopická stopa s 9 markanty 

 

Druhým krokem zkoumání daktyloskopických stop je komparace. Pro komparaci 

je nutný srovnávací materiál, který je kriminalistům dostupný prostřednictvím informačních 

systémů (u nás AFIS 2000) či je odebrán konkrétní osobě ad hoc pro jednotlivé vyšetřování. 

Při komparaci odborník hledá shodné znaky v daktyloskopické stopě a ve srovnávacím 

materiálu.120 

Výsledkem daktyloskopického zkoumání je rozhodnutí znalce, zda je stopa vhodná 

k individuální identifikaci, skupinové identifikaci či se jedná o neshodu. 
                                                             
118 STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistika, kriminalistická technika (pro kvalifikační kurz kriminalistických expertů). 
2. upravené vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, 2006, str. 43. ISBN 80-7251-216-1 
119 STRAUS, Jiří; PORADA, Viktor a kol. Kriminalistická daktyloskopie. 1. vydání. Praha: Policejní akademie 
České republiky, 2005, str. 100. ISBN 80-7251-192-0 
120 STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistická technika. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, str. 52. ISBN 
978-80-7380-409-1 
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Problematika daktyloskopických stop 

Největším problémem daktyloskopie je skutečnost, že z otisků prstu, které jsou 

vytvořené potem nebo jinou látkou, která nemá přímou souvislost s vyšetřovanou událostí 

(jako by byla např. krev oběti), je téměř nemožné zjistit jeho přesné stáří. Na základě 

poznatků o vlivu prostředí na daktyloskopické stopy je pouze možné určit pouze tzv. relativní 

stáří daktyloskopické stopy, tedy zda je otisk starý roky či měsíce.121 Avšak určení stáří 

kriminalistických stop vytvořených potem má pro vyšetřování vražd velký taktický význam, 

neboť podezřelý může tvrdit, že otisk prstu na místě činu nezanechal při jeho spáchání, 

ale již před ním. V takových případech je nutné posuzovat důkazy a výpovědi svědků 

ve vzájemných souvislostech. 

 

5.2. Kriminalistická biologie 
Kriminalistická biologie je aplikovaná věda, která kriminalistické praxi slouží 

k vyhledávání, zajišťování, zkoumání a vyhodnocování biologických stop lidského, zvířecího 

a rostlinného původu.122 

Kriminalistická biologie má velmi těsný vztah k tzv. forenzním vědám, jakými jsou 

kupř. soudní lékařství (kombinuje poznatky patologie, traumatologie, toxikologie a lékařské 

chemie atd.), kriminalistická antropologie (zkoumání kostí a kosterních nálezu s cílem 

identifikace či komparace fyziologie osob), forenzní entomologie (zkoumání hmyzu) 

či forenzní odontologie (identifikace osob dle zubů).123 

Kriminalistická biologie je využívána pro určení skupinové příslušnosti biologického 

materiálu a pro individuální identifikaci osoby prostřednictvím analýzy deoxyribonukleové 

kyseliny (DNA) v chromozomech, které jsou u každé osoby jedinečné. Pravděpodobnost, 

že vzorek pochází od konkrétní osoby, dosahuje zpravidla 99,999%. Takovýmto způsobem 

je každému zkoumanému jedinci vytvořen profil DNA, který je evidován v databázích. 

V ČR jsou profily DNA evidovány od roku 2002 Národní databází DNA pomocí systému 

CODIS. 124 

                                                             
121 STRAUS, Jiří a kol. Pokroky v kriminalistice. Sborník příspěvků mezinárodní konference. Praha: Policejní 
akademie České republiky, 2006, str. 275. ISBN 80-7251-214-5 
122 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2001, str. 169. ISBN 80-7179-878-9 
123 STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistická technika. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, str. 114 – 118. 
ISBN 978-80-7380-409-1 
124 STRAUS, Jiří; NĚMEC, Miroslav a kol. Teorie a metodologie kriminalistiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 
str. 128. ISBN 978-80-7380-214-1 
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Jak již vyplývá z výše uvedené definice kriminalistické biologie, zkoumaný 

biologický materiál můžeme dělit do skupin dle jejich původu. Největší význam 

pro kriminalistickou praxi mají stopy lidského původu, tento biologický materiál může být 

z těla vyloučen samovolně (moč, sliny, sperma apod.) či oddělen násilním (krev, vytržené 

vlasy, orgány apod.). Biologickým materiálem zvířecího a rostlinného původu 

se kriminalistická biologie při vyšetřování vražd zabývá jen výjimečně.125 

Proto se pro potřeby této diplomové práce dále budu zabývat jen zkoumáním biologického 

materiálu lidského původu. 

Při vyšetřování vražd se nejčastěji setkáme s krví, slinami, potem, ejakulátem, kostmi 

a jejich úlomky či s vlasy a chlupy. Biologické stopy při vyšetřování vraždy mohou pocházet 

buď od oběti (krev na šatech pachatele), od pachatele (kožní buňky pod nehty oběti) či od třetí 

osoby, nebo může dojít ke smísení biologických materiálů několika osob. 

Počátky kriminalistické biologie 

Vývoj kriminalistické biologie je úzce spjatý s částí lékařské vědy nazývanou soudní 

lékařství. Dlouhou dobu se kriminalistická biologie zabývala zkoumáním krve 

a jiných tělesných tekutin, avšak za počátek kriminalistické biologie je považován rok 1901, 

kdy se německému lékaři P. Uhlenhuthovi poprvé podařilo rozlišit lidskou a zvířecí krev, 

a to metodou, která je využívaná dodnes. Dalším vývojem prošla kriminalistická biologie 

objevem krevních systému, skupin (Jan Jánský či držitel Nobelovy ceny Karl Landsteiner) 

a systému Rh. V této době bylo možné z krevních stop zjistit pouze skupinovou příslušnost, 

jako krevní skupinu, pohlaví či zdroj krvácení. 

Od 40. let 20. století se začalo hovořit o DNA a jeho roli v přenosu dědičných znaků. 

Za popis dvojité spirálovité struktury DNA získali v roce 1953 Nobelovu cenu J. Watson 

a F. Crick.126 V roce 1984 britský genetik Alec Jeffreys vypracoval metodu vizuální 

identifikace (zviditelnění) těch označených fragmentů, které obsahují hledané sekvence 

kyseliny deoxyribonukleové s cílem zjistit příznaky dědičných chorob, které by pak bylo 

možné s předstihem léčit. 

V roce 1986 byla poprvé Jeffersova metoda tzv. „DNA Fingerprintingu“ využita 

také pro účely kriminalistiky. Jednalo se o případ vraždy 15leté Lindy Mannové z roku 1983 

a Dawn Ashorthové z roku 1986. Soudní pitva prokázala, že obě dívky byly zavražděny 
                                                             
125 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2001, str. 170. ISBN 80-7179-878-9 
126 STRAUS, Jiří; VAVERA, František a kol. Dějiny kriminalistiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, str. 304 – 305. 
ISBN 978-80-7380-370-4 
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a krátce před svou smrtí znásilněny. Pro další kriminalisticko-technické účely bylo stěrem 

z oblasti genitálií obětí zajištěno sperma pachatele. Alec Jeffers provedl komparaci DNA 

zajištěné z krve podezřelého s DNA ze spermatu získaného z těl obou poškozených. 

Po vyhodnocení došel k závěru, že sperma v obou případech pocházelo od jednoho pachatele, 

ale neshodovalo se s DNA podezřelého. Proto bylo v lednu 1987 rozhodnuto odebrat vzorky 

krve pro analýzu lidské DNA dalším více než 4 500 mužů z okolí. Na základě tohoto opatření 

byl ke dvěma doživotním trestům odsouzen Colin Pitchfork, který se k činům doznal.127 

Na území ČR byla tato metoda identifikace poprvé uplatněna a akceptována soudem 

v roce 1992 v případě vraždy studentky Jany Krkoškové spáchané v červenci 1990 v Brně 

Milanem Lubasem.128 

Vyhledávání a zajišťování biologických stop 

Výskyt biologický stop je velmi rozmanitý, mohou se vyskytovat na místě činu, 

na vražedném nástroji, na pachateli či oběti a jejich oděvech, na vozidle a dalších předmětech 

a místech majících souvislosti s vyšetřovanou událostí. 

Vyhledávání viditelných biologických stop (krev nebo kosterní úlomky) často nečiní 

kriminalistům velké potíže, vyžadují pouze pečlivou obhlídku místa. Mezitím přítomnost 

latentních biologických stop či mikrostop lze mnohdy jen předpokládat129, a proto je nutné 

tyto zviditelnit nebo objekty, na kterých by se tyto stopy mohly potenciálně nacházet, 

zajišťovat celé. Pro zviditelnění některých latentních biologických stop je možné využít 

technické a vědecké poznatky a postupy, např. užití roztoku luminolu či UV záření 

ke zviditelnění krve či ejakulátu. Oba tyto postupy ovšem vyžadují dostatečné zatemnění 

prostoru.130 

Pro zajišťování biologických stop platí stejné zásady jako pro zajištění jakýchkoli 

jiných kriminalistický stop, z nichž je asi nejpodstatnější zásada priority, a to z důvodu 

možnosti jejich rozkladu nebo jiného zničení působením vnějších vlivů. Stěžejní je zajištění 

stopy čistými nástroji do čistých obalů (nejlépe sterilních), s tímto souvisí i zásada, 

                                                             
127 http://www.kriminalistika.eu/dna/dna.html 
128 STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistická technika. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, str. 114. ISBN 
978-80-7380-409-1  
129 SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistické stopy obsahující informaci o vnitřní stavbě (struktuře) objektu. Praha: 
Policejní akademie České republiky, 2005, str. 29. ISBN 80-7251-181-5 
130 PORADA, Viktor a kol. Kriminalistika (úvod, technika, taktika). Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, str. 119. ISBN 
978-80-7380-038-3 
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že biologických stop se nikdy nelze dotýkat holou rukou. Je-li to technicky možné, objekty, 

které jsou nositeli stop, se zajišťují celé.131 

Pro odlišnost jednotlivých biologických stop se každý biologický materiál zajišťuje 

jiným způsobem. Krevní stopy a stopy ejakulátu v tekutém stavu se zajišťují na bavlněná 

vlákna (obvaz, gáza aj.) navlhčená fyziologickým roztokem nebo destilovanou vodou, 

je-li krev či ejakulát zaschlý na předmětu, který nelze přemístit, zajišťuje se seškrábnutím 

z nositele. Lze-li nositele stopy přemístit, zajišťuje se celý objekt, a to do papírových obálek 

či sáčků. Při zajištění vlasů a chlupů by se neměly používat pinzety nebo jiné nástroje, 

neboť by tyto stopy mohly poškodit.132 

Zkoumání biologických stop 

Zkoumání biologických stop je tvořeno čtyřmi na sebe navazujícími etapami, 

přičemž se tento postup v praxi striktně nedodržuje, neboť je možné na otázky zkoumané 

v několika etapách odpovědět při jediné zkoušce. 

První fází zkoumání jsou orientační zkoušky, jejichž cílem je zjištění, zda zkoumaný 

materiál je biologickou stopou. Druhou etapou zkoumání jsou specifické zkoušky prováděné 

v laboratořích, jejichž cílem je potvrzení, že se jedná o biologický materiál, a určení, jakého 

je druhu. Následnou etapou je rozlišení lidského biologického materiálu od toho zvířecího 

na základě odlišných bílkovin. U biologických stop lidského původu se přistoupí i ke čtvrté 

fázi zkoumání, a to detailnější specifikace vlastností, např. určení krevní skupiny, pohlaví 

či profilu DNA.133 

Budoucnost biologických stop 

Tvorba profilu DNA a jeho význam v kriminalistice je enormní, avšak vědci v oblasti 

genetiky chtějí zajít ještě dál než „jen“ k identifikaci osob z nepatrného vzorku tělesných 

tekutin či kostí. V USA probíhá výzkum, jehož cílem je vytvoření podoby člověka 

podle profilu DNA. To znamená, že hypoteticky by vědci dokázali z vzorku slin určit 

nejen pohlaví a krevní skupinu osoby, ale i její výšku, barvu očí a vlasů a dokonce i tvar nosu. 

Předmětem zájmu bude i určení etnogeografického původu zůstavitele stopy, jeho věk 

či určení stáří biologické stopy. Pokud by tento výzkum byl úspěšný, znamenalo 

                                                             
131 STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistická technika. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, str. 99. ISBN 
978-80-7380-409-1 
132 SVOBODA, Ivo a kol. Kriminalistika. Ostrava: KEY Publishing, 2016, str. 135. ISBN 978-80-7418-259-4 
133 STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistika, kriminalistická technika (pro kvalifikační kurz kriminalistických expertů). 
2. upravené vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, 2006, str. 90 – 92. ISBN 80-7251-216-1 
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by to revoluci v celé kriminalistice a procento úspěšnosti objasněnosti trestných činů 

by se zcela jistě zvýšilo.134 

 

5.3. Odorologie 
Kriminalistická odorologie je odvětví zkoumající vznik, fyzikální a chemické 

vlastnosti a složení pachu osob a věcí s cílem určit jeho skupinovou příslušnost, 

popř. individuální identifikaci. Tento obor lze dále rozdělit podle dvou základních prostředků, 

kterými je pach zkoumán. Prvním z těchto prostředků je čichový orgán speciálně vycvičeného 

psa, neboli olfakce, který využívá princip vzájemného porovnávání pachů. Z olfakce můžeme 

dále vyčlenit obor tzv. olfaktorika, jenž je jako jediný v dnešní době schopný individuální 

identifikace osob. Identifikace může být prováděna taktéž přístrojovou technikou 

označovanou pojmem olfaktronika využívající fyzikálně-chemickou analýzu pachové stopy 

(v současnosti je nejvíce zkoumaná metoda použití plynové chromatografie). 135 

Na počátku této podkapitoly považuji za nutné vysvětlit základní pojmy z této oblasti, 

a to pach a jeho původ a pachová stopa. 

Pach je možné definovat jako organoleptickou (působící na smyslový orgán) vlastnost 

všech látek přírody, které při vdechnutí potřebného objemu látky živým organismem stimulují 

receptory smyslového orgánu a vyvolávají tak čichový vjem.136 Původ pachu je založen 

na schopnosti látek organického a anorganického charakteru uvolňovat jednotlivé molekuly 

a atomy, které charakterizují jejich chemické složení, do volného prostoru. Tyto podíly hmoty 

v plynném skupenství jsou poté zdrojem různých pachů. Pachy mohou tvořit čisté látky 

nebo jejich sloučeniny. Součastná technika je schopná stanovit jednotlivé koncentrace látek 

v plynu pomocí chemické analýzy, avšak tato nic nevypovídá o vlivu těchto sloučenin 

na čichové ústrojí člověka, tedy není schopná určit, jak daný plyn „voní“. 

Pachová stopa je stopa materiální a splňuje všechny požadavky pro její zařazení 

do systému kriminalistických stop.137 Lze ji identifikovat jako směs pachů různého původu. 

                                                             
134 KOŽINA, Jiří. Identifikační genetika v právní praxi. Praha: Wolters Kluwer, 2018, str. 24. ISBN 978-80-
7598-033-5 
135 STRAUS, Jiří; KLOUBEK, Martin. Kriminalistická odorologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 27. ISBN 978-
80-7380-238-7 
136 STRAUS, Jiří; KLOUBEK, Martin. Kriminalistická odorologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 46 – 47. ISBN 
978-80-7380-238-7 
137 STRAUS, Jiří. Jaký je charakter odorologické stopy? Kriminalistika 1/2016, str. 32. ISSN 1210-9150 
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Taková stopa může obsahovat informace o svém zdroji.138 Pachová stopa vzniká podobně 

jako stopa daktyloskopická. Pro zanechání pachové stopy na jejím nositeli postačí, dotkne-li 

se jej část lidského těla nebo jeho oděv a přenese tak na něj svůj pot. Právě pot je významným 

zdrojem pachových stop člověka vedle např. dechu, který se ale pro identifikaci využívá 

jen zřídka. 

Počátky odorologie 

Dějiny odorologie jsou neodmyslitelně spjaty s policejní kynologií, tedy využíváním 

psů k individuální identifikaci. Psi byli k tomuto účelu využíváni již od dob Římské říše 

ve 3. století př. n. l. V rámci policie byli služební psi zavedeni poprvé v Belgii v roce 1899. 

K nákupu prvních služebních psů v Československu došlo v roce 1909 zásluhou četnického 

rytmistra Theodora Rottera. Tito psi byli přiřazeni k četnictvu a jednalo se o ovčáky jménem 

Vlk a Vlčka. Až výnosem ministerstva zeměbrany z roku 1910 bylo nařízeno přidělení psů 

k celé pátrací a bezpečnostní službě četníků.139 

Samotná metoda pachových konzerv (viz dále) byla na našem území zavedena 

do služeb SNB v roce 1974 poté, co byla převzata z NDR, kde byla vyvinuta v 50. letech 

20. století.140 

V roce 2003 byla v  České republice odsouzena k doživotnímu trestu odnětí svobody 

dvojnásobná vražedkyně Jaroslava Fabiánová, k jejímuž usvědčení napomohl právě nález 

odorologických stop. V prvních fázích vyšetřování loupežných vražd obviněná popírala 

jakýkoli kontakt s oběťmi. Na místech činu se po sobě pokusila zahladit stopy tím, že pečlivě 

setřela všechna místa, kde by se mohly nacházet její daktyloskopické otisky. Následně 

obviněná neuměla vysvětlit, proč se v bytě první oběti nenacházely žádné otisky prstu 

(a to ani otisky oběti), ale byly zde přítomné odorologické stopy obviněné. Na základě 

pachové identifikace měl soud za prokázané, že se obviněná nacházela na místě činu. 

V druhém případě vraždy byly pachové stopy obviněné nalezeny na několika předmětech 

na místě činu, čímž bylo prokázáno, že se nacházela i na druhém místě činu.141 

 

 
                                                             
138 STRAUS, Jiří; KLOUBEK, Martin. Kriminalistická odorologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 54. ISBN 978-
80-7380-238-7 
139 RULC, Jiří. Dějiny služební kynologie. 1. vydání. Praha: CanisTR, 2010, str. 30. ISBN 978-80-904210-3-5 
140 STRAUS, Jiří; VAVERA, František a kol. Dějiny kriminalistiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, str. 290 – 292. 
ISBN 978-80-7380-370-4 
141 STRAUS, Jiří; KLOUBEK, Martin. Kriminalistická odorologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 148 – 149. 
ISBN 978-80-7380-238-7 
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Vyhledávání a zajišťování odorologických stop 

Pachové stopy jsou latentní a lidskými smysly často nezjistitelné. Je tedy při ohledání 

místa činu nutné postupovat přísně metodicky a typovat místa a předměty, kterých se musel 

pachatel při pohybu na místě činu dotknout. Dále je potřeba předcházet kontaminaci 

odorologických stop vlastním pachem či pachem cizím. Vzhledem k citlivosti na vnější vlivy 

a nestálosti pachových stop se tyto vyhledávají a zajišťují na místě činu jako první společně 

s mikrostopami.142 V současnosti neexistuje metoda zviditelnění odorologických stop. 

Pachové stopy se nejlépe zajišťují in natura i s jejich nositeli. Tyto objekty je nutné 

zajistit čistými, nejlépe sterilními nástroji za použití chirurgických rukavic a uložit 

do sterilních sklenic, sáčků či plastových lahví. 

Nelze-li pachovou stopu zajistit včetně jejího nositele, využijí se metody k zajištění 

směsi vzduchu s konkrétním pachem. Jednou z těchto metod je nasátí pachové stopy 

do injekční stříkačky nebo plastové lahve, z níž je předem odstraněn vzduch. Další metodou 

je prosátí vzduchu s pachovou stopou přes sloupec vhodného absorbentu, na kterém se pachy 

zachytí. 

Nejčastěji jsou pachové stopy zajišťovány na speciální snímač, bavlněnou tkaninu 

(ARATEX). Tato se přiloží na místo domnělého výskytu pachových stop, pro zabránění úniku 

se místo překryje hliníkovou fólií. Po uplynutí potřebné doby (cca 20 – 30 minut) se fólie 

sejme a tkanina se uzavře do skleněné lahve se vzduchotěsným uzávěrem. Tímto způsobem 

vznikají tzv. pachové konzervy.143 

Zkoumání odorologických stop 

Pro identifikační zkoumání pachových stop člověka se využívají převážně speciálně 

vycvičení psi, kterým se dá očichat pachový vzorek konkrétní osoby, jež jí byl dříve odebrán. 

Poté je pes vpuštěn do speciálně upravené místnosti s několika pachovými konzervami. 

Tu, o které se pes domnívá, že se shoduje s pachovým vzorkem, označí nacvičeným 

způsobem (zalehnutí, zaštěkání apod.). 

Tato metoda je bezesporu značně subjektivní a není možné ji vědecky zkoumat. 

Z tohoto důvodu je nutné proces opakovat, přičemž se změní pořadí pachových konzerv, 

označená pachová konzerva může být z řady vyňata nebo může být pro opakování využit jiný 

pes. Identifikace pachu je považována za průkaznou při trojím označení jedné pachové 
                                                             
142 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2001, str. 170. ISBN 80-7179-878-9 
143 STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistická technika. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, str. 191 – 192. 
ISBN 978-80-7380-409-1 
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konzervy stejným psem.144 Z ustálené judikatury vyplývá, že výsledek pachového srovnávání 

může sice před soudem sloužit jako důkaz, ale jako důkaz podpůrný. Pachová identifikace je 

tedy nepřímým důkazem, neboť dokazuje pouze skutečnost, že osoba přišla do kontaktu 

s nějakým předmětem. 145 

Zkoumání pachových stop člověka (a jeho následná identifikace) laboratorními 

metodami je značně problematické a v praxi takřka nepoužitelné. Nicméně těmito metodami 

lze identifikovat pachové stopy věcí (hořlavé, toxické nebo výbušné plyny). 146  

 
5.4. Ostatní kriminalistické metody  

Balistika 

Kriminalistická balistika je obor kriminalistické techniky, který se zabývá zkoumáním 

zbraní, střeliva a jeho součástí, vedlejších produktů výstřelu, objektů se stopami zásahu 

nebo účinku střel s cílem určit skupinovou příslušnost a provést individuální identifikaci 

za současného objasnění příčin a podmínek výstřelu a poškození objektu střelbou.147 

Počátek balistiky je možné sledovat až do 18. století. V roce 1794 byl John Toms 

usvědčen z vraždy díky útržku papíru nalezeného v ráně oběti. Tento kus papíru byl použit 

jako ucpávka střelného prachu v hlavni zbraně a tento odpovídal vytržené části stránky 

v kapse Tomse. Nejedná se sice o klasickou balistiku, ale jde o první případ, kdy byl vrah 

dopaden v souvislosti s použitím střelné zbraně. 

V roce 1889 profesor Alexandre Lacassange zjistil, že střelu zle ztotožnit se zbraní, 

z níž byla vystřelena, a to pomocí rýh na střele a uvnitř hlavně. Okolo roku 1924 byla v New 

Yorku založena vědecká balistická laboratoř, kde byly zmapovány základy identifikačních 

metod používané dodnes. Vznik kriminalistické balistiky jako takové je datován od roku 

1925, kdy byly výsledky těchto zkoumání prezentovány před soudem a uznány 

jako nezpochybnitelný důkaz.148 

                                                             
144 STRAUS, Jiří; KLOUBEK, Martin. Kriminalistická odorologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 121. ISBN 
978-80-7380-238-7 
145 Nález ÚS sp zn. II ÚS 341/1996, nález ÚS, sp, zn. I ÚS 394/1997, nález ÚS sp. zn. II. ÚS 418/1999 a nález 
ÚS sp. zn. IV ÚS 10/2002 
146 PORADA, Viktor a kol. Kriminalistika (úvod, technika, taktika). Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, str. 147. ISBN 
978-80-7380-038-3 
147 KORÁD, Zdeněk; PORADA, Viktor; STRAUS, Jiří; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. Teorie, 
metodologie a metody kriminalistiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, str. 236. ISBN 978-80-7380-535-7 
148 STRAUS, Jiří a kol. Dějiny československé kriminalistiky. Slovem i obrazem. 1. vydání. Praha: POLICE 
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Československá kriminalistika za světovým vývojem nikterak nezaostávala. První 

doložený balistický znalecký posudek pochází z roku 1925 a podle jeho kvality zpracování 

lze usuzovat, že tyto byly na našem území zpracovávány již dříve. Jedním z nejstarších 

případů na území Československa, v němž balistika hrála stěžejní roli, byl případ vraždy 

Anny Meierové, manželky MUDr. Meiera, z roku 1931. Anna byla nalezena u silnice 

se dvěma střelnými ranami a její manžel byl postřelen. Ten vypověděl, že je zastavil neznámý 

muž s tím, že na jejich voze je závada, poté zastřelil jeho ženu a jeho postřelil. Četnictvo 

poté našlo nedaleko v řece automatickou pistoli ráže 7,65 mm, kterou byla Anna Meierová 

zastřelena. Tato pistole patřila MUDr. Meierovi, který byl za vraždu své ženy odsouzen 

k doživotnímu trestu odnětí svobody.149 

Kriminalistická balistika zahrnuje velké množství zkoumaných objektů 

a jejich vlastností, avšak pro potřeby této práce se zaměřím na identifikaci zbraně podle střely 

a podle poranění oběti. 

Balistická identifikace zbraně podle střely vychází ze skutečnosti, že při výstřelu 

dochází k výraznému kontaktu mezi povrchem střely a stěnou hlavně. Pro individuální 

identifikaci zbraně, ze které byla střela vystřelena, jsou podstatné ty stopy, které na střele 

zanechá vodící část vývrtu zbraně. Na střele tak vznikají stopy odrážející mikro-nerovnosti 

hlavně, které nazýváme markanty.150 Tyto markanty jsou zpravidla na každé střele vystřelené 

z té které zbraně a je možné je zkoumat pomocí mikroskopů. V balistice je využíván 

tzv. binokulární komparační mikroskop, který umožňuje porovnávat dvě střely v jednom 

zorném poli a tak učinit závěr, že byly vystřeleny z jedné zbraně. 

Není-li nalezena v těle oběti nebo na místě činu střela, je soudní lékař schopen určit 

vražednou zbraň alespoň typově, a to na základě poranění těla. Tzv. kulové zbraně 

s jednotlivými projektily vytvářejí na těle oběti kruhové či oválné vstřely v závislosti na úhlu 

dopadu střely.151 Zatímco brokové zbraně jsou typické velkým množstvím vstřelů, jejichž 

rozptyl závisí především na vzdálenosti zbraně od těla oběti. Typické stopy vytváří 

                                                             
149 STRAUS, Jiří a kol. Dějiny československé kriminalistiky. Slovem i obrazem. 1. vydání. Praha: POLICE 
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150 PLANKA, Bohumil a kol. Kriminalistická balistika. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 24. ISBN 978-80-7380-
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i tzv. jateční přístroj, a to okrouhlý otvor po ocelové tyčince vystřelené ze zbraně a také slepě 

zakončený střelný kanál, jehož délka odpovídá právě délce ocelové tyčinky.152 

Trasologie 

Trasologie je obor kriminalistické techniky zabývající se vznikem, vyhledáváním, 

zajišťováním a zkoumáním stop bosých nohou a jiných částí lidského těla, obuvi, dopravních 

prostředků, zvířat, oděvů apod., pokud tyto nejsou daktyloskopického 

nebo mechanoskopického původu.153 

Počátky trasologie nelze s určitostí určit. Lze však stanovit přesnou dobu, kdy byl 

poprvé pro kriminalistické účely užit odlitek objemové stopy. Stalo se tak ve Francii 

na počátku 19. století v souvislosti s vyšetřováním série vražd obchodníků. Šéf pařížské 

policie Eugéne Francios Vidocq si na místech činu všiml otisku deformovaného chodidla, 

který následně pro účely zajištění odlil sádrou. Vznikl tak odlitek, který pomohl dopadnout 

pachatele těchto vražd Jeana Pierra Valliera. Významným mezníkem pro trasologii 

jako oboru kriminalistické techniky je práce Hanse Grosse z roku 1893, v níž poprvé popsal 

využití trasologických stop pro identifikační účely. 154 

Pomocí trasologických zkoumání je možné určit skupinovou příslušnost objektu 

či jej individuálně identifikovat podle specifických vlastností charakteristických pro konkrétní 

objekt. Objekty trasologického zkoumání jsou především otisky bosých a obutých nohou, 

které obsahují mnoho informací o osobě, která otisk vytvořila. Takovými informacemi 

jsou vnější stavba chodidla a jeho rozměry, výška a hmotnost osoby a informace 

o deformacích chodidla a vývojových vadách osoby. Co se týče identifikace obuvi, ta vychází 

ze skutečnosti, že nošením se podrážka obuvi opotřebovává a vznikají tak na ní specifické 

znaky.  

Trasologie zkoumá i stopy lidské bipedální lokomoce, tedy lidské chůze, běhu 

či skoku. V takovém případě se kromě samotných otisků nohou zjišťují rozměry 

mezi jednotlivými otisky, tedy délka jednoho kroku, délka dvojkroku či úhel stopy k ose 

chůze. Pro analýzu lidské lokomoce je minimální délka analyzované lokomoce čtyři kroky, 
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tj. dva dvojkroky, a pro analýzu digitálního záznamu pohybu je pro individuální identifikaci 

osoby dostačující záznam v délce trvání 40 ms.155 

Další skupinou objektů, kterými se trasologie zabývá, jsou dopravní prostředky 

a stopy, které jsou schopné vytvořit. Trasologové mohou určit konkrétní pneumatiku, 

která stopu vytvořila na základě jejího rozměru, vzorku či opotřebení. Specifický znakem 

může být i nesprávně nastavená geometrie kol a tedy nerovnoměrné ojetí pneumatik. 

Skupinovou příslušnost vozidla je pak možné odvodit podle jeho hmotnosti, rozvoru 

a rozchodu kol.156 

Vedle stop obuvi a dopravních prostředků se trasologie zabývá i stopami jiných částí 

lidského těla, především uší, rtů, zubů či loktů a kolenou, pěstí, dlani atd. Ucho každého 

jedince je jedinečné, a proto jej je možno využít pro účely individuální identifikace. Důkazem 

toho je případ brněnské vraždy mladé ženy roku 1983, z níž byl usvědčen Jan Holub. 

Před soudem byl jako důkaz předložen otisk jeho ucha nalezený na dveřích do bytu oběti, 

a to na vnitřní straně. Obviněný ho tam zanechal při odchodu z místa činu, když poslouchal, 

zda se na chodbě nenachází potenciální svědek. Tato skutečnost dokazuje, že obviněný 

se v bytě oběti nacházel. Jan Holub byl následně odsouzen k trestu smrti.157 

Portrétní a antropologická identifikace  

Portrétní identifikace je obor kriminalistické techniky zabývající se zkoumáním 

a popisováním vnějších znaků člověka s cílem jejich využití pro pátrání po osobách 

a při zjišťování totožnosti neznámých osob a mrtvol. 

Antropometrický systém identifikace osob podle vnějších znaků, tzv. bertillonáž, 

do praxe zavedl francouzský úředník Alphonse Bertillon. Tento systém byl založen na měření 

11 rozměrů lidského těla a jejich evidování.158  

Podle subjektů, které provádějí popis osoby, rozlišujeme popis úřední a popis laický. 

Úřední popis provádí úřední osoba, která si popisovaného může dobře a detailně prohlédnout, 

na vypracování popisu má dostatek času a vhodné podmínky. Takový úřední popis se stává 

                                                             
155 STRAUS, Jiří; JONÁK, Jiří. Příspěvek k identifikaci osoby podle dynamického stereotypu chůze – vliv obuvi 
na lokomoci. Kriminalistika č. 4/2017, str. 288. ISSN 1210-9150 
156 KONRÁD, Zdeněk; PORADA, Viktor; STRAUS, Jiří; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. Teorie, 
metodologie a metody kriminalistické techniky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, str. 231 – 232. ISBN 978-80-7380-535-
7 
157 www.kriminalistika.eu/muzeumzla/holub/holub.html 
158 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2001, str. 149. ISBN 80-7179-878-9 
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součástí kriminalistických evidencí spolu s třídílnou kriminalistickou fotografií159 a obsahuje 

mnoho údajů o vzhledu osoby a taktéž jejich dynamických znacích. Naproti tomu popis laický 

je výsledkem popisu svědka či poškozeného při výslechu. Kvalita laického popisu je obecně 

nižší, zejména z důvodu, že subjekt poskytující popis osoby je ovlivněn mnoha faktory 

(vzdálenost od popisovaného, světelné podmínky, ale i schopnost popisujícího zapamatovat si 

a reprodukovat údaje o vnějších znacích popisované osoby). 160 

Portrétní identifikace je v praxi používaná mj. pro identifikaci neznámých mrtvol. 

Vnější znaky, které tělo vykazuje, jsou zaznamenávány podle pravidel úředního popisu 

a následně je tělo fotografováno pro dokumentační účely. Tělo je poté omyto, upraveno 

a vyfotografováno vsedě pro rekogniční účely. 161 

Kriminalistická antropologie je zaměřena na identifikaci neznámých mrtvol 

a identifikaci osob podle fotografie.162 Z informací poskytnutými antropology o věku, pohlaví 

či o čase, který uplynul od smrti, kriminalisté vycházejí při typování nezvěstných a hledaných 

osob. Vykazují-li takové osoby s mrtvolou shodné morfologické znaky, je třeba opatřit 

jiné materiály, jako jsou stomatologické či jiné zdravotnické záznamy a rentgenové snímky, 

podle kterých bude možné mrtvolu identifikovat. 163 

Antropologickou metodou identifikace je tzv. superprojekce, které spočívá 

v porovnání naskenované lebky neznámé mrtvoly s fotografií a v jejich následném překrytí.164 

Mechanoskopie 

Zákonitostmi vzniku, zániku a metodikou vyhledávání, zajišťování a zkoumání stop 

nástrojů a jiných technických prostředků za účelem jejich identifikace a zjišťování způsobu 

jejich použití, se zabývá kriminalistický obor mechanoskopie.165 Mechanoskopie vychází 

z předpokladu, že každý předmět je tvarem mikroreliéfu jedinečný a že lomové plochy 

                                                             
159 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2001, str. 156. ISBN 80-7179-878-9 
160 KONRÁD, Zdeněk; PORADA, Viktor; STRAUS, Jiří; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. Teorie, 
metodologie a metody kriminalistické techniky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, str. 116. ISBN 978-80-7380-535-7 
161 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, 
str. 147. ISBN 80-7179-362-0 
162 STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistika, kriminalistická technika (pro kvalifikační kurz kriminalistických expertů). 
2. upravené vydání. Praha:  Policejní akademie České republiky, 2006, str. 49. ISBN 80-7251-216-1 
163 STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistika, kriminalistická technika (pro kvalifikační kurz kriminalistických expertů). 
2. upravené vydání. Praha:  Policejní akademie České republiky, 2006, str. 67 – 68. ISBN 80-7251-216-1 
164 PORADA, Viktor a kol. Kriminalistika. 1. vydání. Bratislava: IURA EDITION, spol. s. r. o., 2007, str. 112 – 
113. ISBN 978-80-8078-170-5  
165 STRAUS, Jiří; VAVERA, František. Mechanoskopie a Ladislav HAVLÍČEK. Praha: Policejní akademie 
České republiky, 2007, str. 17. ISBN 978-80-7251-257-7 
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předmětů jsou nenapodobitelné a neopakovatelné.166 Tato individuálnost nástroje, 

díky kterému je možné jej identifikovat, je výsledkem jeho opotřebení či opracování.  

V mechanoskopii platí, že individuální identifikace je možná pouze u nástrojů s malým 

počtem funkčních částí.167 Nástroje a mechanoskopické stopy se zajišťují ideálně in natura 

či jejich odléváním, přičemž se v průběhu tohoto procesu pořizuje fotografická dokumentace. 

Mechanoskopie je využívána zejména při mechanickém porušení zámků, 

cylindrických vložek a kování, plomb a pečetí či porušeného skla. Pro potřeby vyšetřování 

vražd je mechanoskopické zkoumání potřeba mj. při násilném vniknutí pachatele na místo 

činu. 

Zkoumání ručního písma 

Kriminalistické zkoumání ručního písma má za cíl identifikovat pisatele nebo autora 

psaného textu, a to podle grafické stránky písma (identifikace pisatele) či podle jazykové 

a obsahové stránky (identifikace autora). Tato metoda identifikace vychází z poznatku, 

že psaní je složitý pohybový návyk skládající se z návyku technického, grafického 

a pravopisného. Tento návyk se u každého jedince individualizuje okolo 13 let věku 

a do 60. roku je relativně neměnný.168 Pro účely vyšetřování vražd je možné 

se s touto metodou setkat, například je-li na místě činu nalezen písemný vzkaz od vraha 

či tzv. „dopis na rozloučenou“ psán samotnou obětí. 

Fonoskopie 

Kriminalistická fonoskopie se zabývá zkoumání hlasu, zvuků, hluku, záznamových 

prostředků a zjišťováním obsahu špatně srozumitelných nahrávek. Hlas každé osoby 

je charakteristický z hlediska jeho barvy či doby trvání jednotlivých hlásek, slabik nebo pauz 

mezi slovy. Zkoumání nahrávacích zařízení a médií se uskutečňuje prostřednictvím 

mechanoskopických metod zkoumání.169 V případě vraždy je možné využít fonoskopické 

zkoumání, existují-li např. výhružné nahrávky či záznam zvuku při volání na tísňovou linku. 

Na počátku vyšetřování, kdy ještě nebyl dopaden žádný podezřelý, dochází 

k profilování mluvčího podle hlasu. Z nahrávky neznámého mluvčího lze vyčíst jeho pohlaví, 

věk, dosažené vzdělání či povolání a geografická oblast, z níž mluvčí pochází, 
                                                             
166 SVOBODA, Ivo a kol. Kriminalistika. Ostrava: KEY Publishing, 2016, str. 251. ISBN 978-80-7418-259-4 
167 STRAUS, Jiří; VAVERA, František. Mechanoskopie a Ladislav HAVLÍČEK. Praha: Policejní akademie 
České republiky, 2007, str. 18. ISBN 978-80-7251-257-7 
168 STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistická technika. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, str. 123. ISBN 
978-80-7380-409-1 
169 SVOBODA, Ivo a kol. Kriminalistika. Ostrava: KEY Publishing, 2016, str. 130 – 131. ISBN 978-80-7418-
259-4 



64 

 

či jeho mateřský jazyk. Dále je možné zúžit okruh podezřelých na základě statisticky 

neobvyklých rysů řeči, takovými mohou být výška a barva hlasu, řečové vady či výskyt 

neobvyklých lexikálních jednotek.170 

Pro zajímavost uvádím případ z USA Jamese DeBardelebena z roku 1983, který sice 

nebyl z žádné vraždy usvědčen (ačkoli je pravděpodobné, že je spáchal), ale je na něm možné 

ukázat význam fonoskopie. DeBardeleben byl zatčen za padělání peněz, 

při následné prohlídce jeho bytu byla nalezena řada audionahrávek, na kterých bylo 

zachyceno mučení několika žen. Pomocí fonoskopického zkoumání a výpovědi jedné přeživší 

oběti byl identifikován DeBardeleben jako pachatel. Ten byl následně odsouzen na 375 let 

odnětí svobody za únos. Z žádné vraždy nebyl nikdy obžalován a ke svým činům se nikdy 

nedoznal.171 

Identifikace psacích strojů, zkoumání listin, defektoskopie, metalografie, 

kriminalistická chemie, pyrotechnika a elektrotechnika 

Na závěr této kapitoly stručně uvádím méně využívané metody zkoumání. Jednou 

z nich je identifikace psacích strojů. V současné době se psací stroje vyskytují již velmi 

zřídka, nicméně v kriminalistice se dokumenty psané na psacích strojích neustále vyskytují, 

a proto má tato metoda zkoumání stále velký praktický význam. Pro identifikaci psacího 

stroje je významné, že v textu se odráží řada znaků jednotlivých funkčních částí stroje, 

např. rozteč (vzdálenost středů dvou písmen vedle sebe), velikost řádkování či jeho klávesnice 

(počet písmen na ní, jazykové mutace apod.). Podle těchto znaků lze určit skupinovou 

příslušnost psacího stroje, např. pro jaký jazyk byl určen, jeho druh atd. Metoda individuální 

identifikace psacího stroje je založena na odchylkách toho kterého stroje, např. nerovnoměrné 

otištění písmene, poškození písmene, vychýlení písmene, nedodržení roviny řádku apod.172 

Listinou se pro účely kriminalistického zkoumání rozumí listiny v užším slova 

smyslu, doklady, ceniny a platidla, avšak stejnou metodou jsou zkoumány i psací prostředky. 

Cílem tohoto zkoumání je zjištění, jak a čím byl zhotoven daný objekt, jak byl objekt 

pozměněn či padělán nebo jaký byl obsah pozměněného či zničeného objektu.173 

                                                             
170 SKARNITZL, Radek. Fonetická identifikace mluvčího. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
Filozofická fakulta, 2014, str. 15. ISBN 978-80-7308-548-3 
171 www.murderpedia.org/male.D/d/debardeleben-james.htm 
172 PORADA, Viktor a kol. Kriminalistika (úvod, technika, taktika). Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, str. 172. ISBN 
978-80-7380-038-3 
173 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk; SUCHÁNEK Jaroslav. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2004, str. 236 – 237. ISBN 80-7179-878-9 
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Podle Strause rozumíme kriminalistickým defektoskopickým a metalografickým 

zkoumáním zjišťování místa, rozsahu, příčin vad a průběhu poškození a porušení kovových 

a nekovových materiálů, předmětů, částí stroje, zařízení, jejich vlastností a funkce. 

U kovových materiálů se zkoumá jejich vnitřní stavba za účelem zjištění způsobu 

mechanického a tepelného zpracování. U odstraněných a pozměněných znaků se zkoumá 

jejich stav, provedení a stopy předchozího označení.174 Pro účely vyšetřování vražd 

se defektoskopie a metalografie využívá např. pro zjištění upilovaného evidenčního čísla 

zbraně. 

Dalším způsobem zkoumání stop je zkoumání pomocí kriminalistické chemie, 

jež se zabývá se zkoumáním vlastností, složení, vnitřní stavby a přeměny různých látek. Tato 

metoda je využívaná při zjišťování příčin vzniku požárů, zkoumání pohonných hmot, 

toxikologie, drog, léčiv apod. V souvislosti s vyšetřováním vražd se s kriminalistickou chemií 

můžeme setkat u soudně-lékařské expertízy či např. snažil-li se pachatel zakrýt vraždu 

zapálením místa činu.175 

Kriminalistická pyrotechnika je obor kriminalistické praxe zkoumající výbušniny, 

výbušné systémy, povýbuchové zplodiny a zbytky objektů a také neznámé předměty s cílem 

zjistit, zda se nejedná o výbušniny.176 

Konečně úkolem kriminalistické elektrotechniky je určit příčiny nežádoucích účinků 

elektrické energie jako jsou poruchy rozvodů a spotřebičů, příčiny selhání ochrany 

před dotykovým napětím, poruchy elektroinstalací, příčiny a působení statické a atmosférické 

elektřiny či účel a funkčnost elektrických součástek.177 

 

                                                             
174 STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistická technika. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, str. 123. ISBN 
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Závěr 
Cílem této práce bylo přiblížit vybrané problémy metodiky vyšetřování trestných činů 

proti životu, přičemž jsme se zaměřila pouze na vyšetřování vražd, neboť OČTŘ aplikují 

obdobné postupy jako při vyšetřování vražd, též v případě ostatní trestných činů proti životu. 

Smyslem první kapitoly této práce bylo přiblížit hmotněprávní úpravu jednotlivých trestných 

činů proti životu včetně obligatorních znaků jejich skutkových podstat.  

Druhá kapitola byla věnována způsobu spáchání vražd, osobnosti pachatele a oběti 

a také motivu vražd, tedy kriminalistické charakteristice trestného činu vraždy. Tyto aspekty 

byly názorně ukázány na statistických údajích, jakož i na reálných kazuistikách sériových 

vrahů.  

Třetí kapitola měla za cíl obecně přiblížit pojem stopa a dělení stop včetně typických 

stop, které lze nalézt při vyšetřování vraždy včetně tzv. negativních okolností, 

za které považuji hlavně ty stopy, které záměrně vytvořil pachatel s cílem zakrýt vraždu, 

popř. stopy, které by vedly k jeho dopadení. 

Čtvrtá kapitola této práce byla věnována samotné metodice vyšetřování vražd. 

Počáteční úkony OČTŘ, zejména ohledání, jsou při vyšetřování vražd nenahraditelné, 

neboť jsou zdrojem mnoha informací, které nelze získat jinými způsobem a jakékoli 

pochybení ze strany OČTŘ může být příčinou ztráty důkazů, na základě kterých by mohl být 

dopaden pachatel. Z tohoto důvodu jsem se v této kapitole zabývala i problémy 

a pochybeními, které mohou nastat při úkonech OČTŘ. V této kapitole jsem nastínila některé 

návrhy a podněty na řešení těchto problémů. Z obsahu této kapitoly vyplývá, že těmto je 

možné zamezit např. školením o postupech při nálezu těla, ohledání, zajišťování stop, 

výslechu osob atd., a následným důsledným dodržováním těchto postupů a základních zásad. 

Dále je nutné stanovení jedné osoby řídící činnost OČTŘ v průběhu vyšetřování 

a vykonávající dohled nad výše uvedenými postupy. Z grafu uvedeného v úvodu této kapitoly 

vyplývá, že OČTŘ jsou v tomto ohledu na vysoké úrovni, když se objasněnost vražd v ČR 

konstantně pohybuje okolo 88%.  

V páté kapitole jsme se zabývala jednotlivými metodami zkoumání stop nalezených 

na místě souvisejícím s vyšetřováním vraždy. U vybraných metod, kterým jsem věnovala více 

pozornosti, jsem přiblížila okolnosti jejich vzniku včetně jejich stručného vývoje s reálnou 

kazuistikou. U další metod byl uveden předmět jejich zkoumání a vysvětleno, v čem spočívá 

jejich podstata. Tyto metody a postupy znamenají velký přínos pro vyšetřování nejen vražd 
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ale veškeré trestné činnosti. S dalším technickým vývojem těchto metod můžeme očekávat, 

že se objasněnost trestných činů bude i nadále výrazně zvyšovat. 
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Seznam zkratek 

NDR = Německá demokratická republika 

OČTŘ = Orgány činné v trestním řízení 

SNB = Sbor národní bezpečnosti 

TŘ = Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád soudní (trestní řád)  

TZ = Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

VB = Veřejná bezpečnost 
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Metodika vyšetřování trestných činů proti životu (vybrané problémy) 
Abstrakt 

Tématem této diplomové práce je metodika vyšetřování trestných činů proti životu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o bezesporu velmi široké téma a vyšetřování všech 

trestných činů proti životu se řídí stejnými principy za využití stejných metod, je tato 

diplomová práce zaměřena na metodiku vyšetřování vražd, jakožto nejzávažnější trestný čin 

proti životu, ne-li nejzávažnější trestný čin vůbec.  

První kapitola mé diplomové práce je věnována hmotněprávní úpravě všech trestných 

činů proti životu podle § 140 až 144 trestního zákoníku. V této části práce popisuji obligatorní 

znaky jejich skutkových podstat, tedy jejich objekt, subjekt, objektivní stránku a subjektivní 

stránku. 

V druhé kapitole této diplomové práce se zabývám kriminalistickou charakteristikou 

trestného činu vraždy, jejímiž typickými komponenty jsou způsob spáchání, osobnost 

pachatele a oběti a taktéž motiv. V této části práce jsou uvedeny příklady z praxe, a to případy 

sériových vražd, na kterých je možné tyto typické znaky ukázat. 

Ve třetí kapitole práce je popisováno obecné dělení stop, včetně typických stop, které 

kriminalisté mohou nalézt při vyšetřování vražd.  

Čtvrtá kapitola práce se týká samotné metodiky vyšetřování. V této části se věnuji 

předmětu vyšetřování, počátečním úkonům vyšetřovatelů, zejména ohledání místa činu a 

zásadami, jež se toto řídí, vyšetřovacím verzím a v neposlední řadě následným úkonům 

orgánů činných v trestním řízení, přičemž poukážu na problémy, které mohou nastat v 

průběhu vyšetřování. 

Poslední pátá kapitola je věnována technickým a přírodovědným metodám, které se 

využívají při zjišťování stěžejních informací z nalezených stop. U těchto metod je nastíněna 

jejich podstata a u vybraných taktéž jejich stručná historie včetně kazuistiky, případné 

nedostatky či výhody využití té které metody.  

 

Klíčová slova:metodika, vyšetřování, vražda 
 



76 

 

The methodology of investigation of crimes against life (selected problems) 
Abstract 

The topic of this thesis is the methodology of investigation of crimes against life.  

Due to the fact that this is undoubtedly a very wide topic and the investigation of all 

crimes against life follows the same principles using similar methods, this diploma thesis 

is focused on the method of a murder investigation as the most serious crime against life, 

if not the most serious criminal action of them all. 

The first chapter of my diploma thesis is devoted to the substantive regulation 

of all crimes against life according to § 140 to 144 of the Criminal Code. In this part 

of the thesis, I describe the obligatory signs of their facts, ie. their object, subject, objective 

side, and a subjective aspect. 

In the second chapter of this thesis, I deal with the criminalistics characteristics 

of the crime of murder, whose typical components are the way of committing, the personality 

of the perpetrator and the victim as well as the motive. As part of the thesis, I use examples 

from practice, namely cases of serial murders on which these typical characters can be shown. 

In the third chapter of the thesis, I describe the general division of traces, including 

the typical traces that criminalists can find in investigating murders. 

The fourth chapter of the work concerns the methodology of the investigation itself. 

In this section, I deal with the subject of the investigation, the investigator's initial 

investigations, in particular the work at the crime scene and the principles governing it, 

the investigative versions and, last but not least, the follow-up of the law enforcement 

authorities, pointing to the problems that may arise during the investigation. 

The last fifth chapter is devoted to technical and scientific methods that are used 

to find out the key information from the traces. I have described the essence of these methods 

and, in selected cases, their brief history, including case reports, possible shortcomings 

or advantages of using various methods. 

 
Key words: methodology, investigation, murder 
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