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Úvod 

Jednou ze základních funkcí práva, jakožto garanta řádu a pořádku ve 

společnosti, je ochrana hodnot. Tyto hodnoty, vyvěrající zejména ze zásad mravních a 

kulturních, byly společností formovány po dlouhá staletí a jejich vývoj zdaleka 

neskončil. Ačkoliv se moderní západní civilizace shodují na tom, že nejvyšší 

společenskou hodnotou je lidský život, a jeho ochrana by tedy měla být primárním 

cílem práva, dodnes se setkáváme s případy, kdy je tato hodnota zcela pošlapávána.  

Ačkoliv se může zdát, že porušování práva na život je záležitostí pouze zemí 

rozvojových, z nichž v některých dochází k potlačování práva na život dokonce 

samotným státním aparátem, opak je pravdou. Je mylné se domnívat, že Evropy se tento 

problém netýká. Není tomu tak dávno, kdy v České republice docházelo 

k systematickým vraždám ospravedlňovaným právním řádem, tj. justičním vraždám. 

Třebaže po revoluci a pádu komunistického režimu došlo v roce 1990 k reformě 

trestního práva a trest smrti, který byl zcela nepochybně v období komunismu často 

zneužíván, byl novelou trestního zákona zrušen a nahrazen trestem odnětí svobody na 

doživotí, případy vražd se u nás vyskytují dodnes. Faktem je, že v naší demokratické 

společnosti se na nich již nepodílí stát, nýbrž je páchají jednotlivci na základě svých 

vlastních sobeckých pohnutek. Ať už se ale jedná o vraždu spáchanou kýmkoliv, a to 

bez ohledu na motiv pachatele, vždy se jedná o zásah do toho nejdůležitějšího a 

nejelementárnějšího práva, jaké by mělo v moderní společnosti náležet každé lidské 

bytosti.  

Při výběru zaměření své diplomové práce jsem se setkala s názory, že jsem 

zvolila téma poněkud nepraktické. Zdá se, že ve společnosti panuje přesvědčení, že 

sérioví vrazi se vyskytují pouze ve filmech. Podíváme-li se však na nedávné dění v 

okolních státech, zjistíme, že sériové vraždy vůbec nejsou záležitostí tak vzdálenou, jak 

by se mohlo na první pohled zdát. Příkladem může být německý sériový vrah Niels 

Högel, jemuž je připisováno více než sto vražd pacientů spáchaných během let 1999-

2005, či Nikos Metaxas, příslušník řecko-kyperské armády, který se v roce 2019 přiznal 

k sérii sedmi vražd. Obdobné případy lze nalézt také v České republice. Manželé 

Stodolovi, kteří spáchali v období od roku 2001 do roku 2003 sérii loupežných 
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přepadení důchodců, při kterých zavraždili celkem osm osob, jsou považováni za 

nejhorší, resp. nejaktivnější sériové vrahy v novodobých dějinách samostatné České 

republiky. 

Přestože se v České republice s pachatelem sériových vražd setká během svého 

kariérního života jen hrst právníků, není rozumné tuto problematiku zcela opomíjet. 

Naše společnost se dynamicky vyvíjí a kriminalisté mají k dispozici stále modernější a 

účinnější metody k objasňování trestné činnosti. Nesmíme však zapomínat, že věda a 

technika v tomto ohledu „hrají ve prospěch obou stran“. Tak jako se z nových poznatků 

učí odborníci i veřejnost, mohou z nich čerpat také potenciální pachatelé trestných činů.  

A protože dnešní hektická doba s sebou přináší mnoho nových výzev a tlak na jedince 

se zvyšuje, není vyloučeno, že se dříve či později v novinách nebo na sociálních sítích 

opět objeví zpráva o spáchání takového hrůzného činu.        

Osobní motivace, která mne vedla k výběru tématu osobnosti pachatele 

sériových vražd vyplývá ze současného dění, hekticky vyvíjející se společnosti, 

konzumního stylu života, a tím narůstajícímu tlaku na psychiku jedince. Je možné, aby 

se stal vrahem kdokoli z nás? Co je důvodem a příčinou toho, že je někdo schopen vzít 

jiné lidské bytosti život, ba dokonce několika? Jak pachatel přemýšlí a co cítí, a to nejen 

bezprostředně při páchání trestného činu, ale také před skutkem a po něm? Tyto otázky 

si klade zcela nepochybně mnoho z nás. Také proto jsem během svého studia na 

univerzitě věnovala zvýšenou pozornost oblastem kriminologie, kriminalistiky, forenzní 

psychologie a soudní psychiatrie a sexuologie.  Prostřednictvím diplomové práce si tak 

mohu své dosavadní znalosti získané v průběhu svých studií prohloubit a pokusit se 

nalézt odpovědi i na tyto otázky. Ačkoliv mě okolí upozorňovalo, že toto téma není ryze 

právní, dle mého názoru se jedná o výhodu. Právě kombinace znalostí z oboru práva, 

kriminologie a psychologie poskytuje člověku možnost skutečně kriticky zhodnotit 

právně relevantní situaci, resp. konkrétní trestný čin a jeho pachatele. 

Práce je rozčleněna do několika kapitol. První tři kapitoly jsou věnovány 

teoretickému úvodu, který je nezbytným nosným pilířem této problematiky. Ve čtvrté 

kapitole je zpracována problematika specifické skupiny pachatelů – vrahů sériových.  
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V úvodní kapitole je vymezeno pojetí pachatele a trestní odpovědnosti ve smyslu 

trestněprávním, a to jak hmotném, tak i procesním. Dále je v této kapitole zpracován 

pojem pachatele z hlediska kriminologického.  

Ačkoliv je druhá kapitola diplomové práce naopak zaměřena spíše 

psychologicky, neboť se zabývá osobností pachatele a agresivním chováním, 

považovala jsem za vhodné zařadit do ní také vysvětlení trestněprávních institutů 

kriminální recidivy a trestné součinnosti, jelikož tyto pojmy s pachatelovou osobností, a 

zejména s možností predikce jeho chování, úzce souvisí. V rámci druhé kapitoly je také 

zpracována část týkající se nebezpečnosti pachatele. Vzhledem k zaměření práce 

zmiňuji instituty ochranného léčení a zabezpečovací detence, protože se jedná o 

způsoby, jakými lze zacházet s některými pachateli se specifickými osobnostními rysy 

či poruchami, které lze u sériových vrahů detekovat poměrně často.  Význam poznatků 

o pachatelově osobnosti pro trestní právo jsem zařadila do samotného úvodu kapitoly. 

Jedná se totiž o práci uzavírající studium právnické fakulty, a proto považuji uplatnění 

veškerých takových zjištění v právu za stěžejní.   

Tématem třetí kapitoly je trestný čin vraždy. V první části kapitoly je uvedena 

legální definice trestného činu vraždy, která je doplněna o právně-teoretický výklad. 

Posléze se zaměřuji na okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, jež připadají 

v úvahu při posuzování pachatele sériové vraždy. Pro možnost rozlišení je kapitola 

doplněna o legální definice dalších úmyslných trestných činů, jejichž cílem je usmrtit 

osobu, a to o trestný čin zabití a vraždu novorozeného dítěte matkou. Druhá část této 

kapitoly obsahuje kriminologické členění vražd. Ve třetí části se zabývám pachatelem a 

obětí vraždy, přičemž nabízím souhrn dosavadních poznatků o nejčastějším profilu 

těchto osob. Poslední dvě části třetí kapitoly slouží jako pomyslný úvod do kapitoly 

čtvrté. Jedná se o rozlišení mnohonásobných vražd na vraždy sériové, masové a 

vražedné vlny. Vysvětlení uvedených pojmů je nezbytné, neboť pachatelé těchto vražd 

obvykle jednají na základě zcela jiných pohnutek a způsob jejich útoku je naprosto 

odlišný. Kapitola je uzavřena teoretickým odlišením profilu vraha s jednou obětí a vraha 

násobného – sériového, neboť také mezi nimi lze obecně nalézt mnoho rozdílů.  
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Celá práce je koncipována tak, aby směřovala k poslední kapitole, která je 

věnována sériovým vrahům. Po definování tohoto pojmu se soustřeďuji na osobnost 

sériového vraha. Pokusila jsem se zpracovat profil sériového vraha muže i sériové 

vražedkyně ženy, a to na základě komparace a shrnutí informací získaných z řady 

dostupných zdrojů, zejména studií a statistik. Dále zmiňuji psychologické fáze, kterými 

pravděpodobně řada sériových vrahů prochází. Následně nabízím shrnutí několika 

typologií sériových vrahů, které se v odborné literatuře objevují nejfrekventovaněji. 

Velký prostor práce je věnován sériovým vrahům se sexuální motivací, neboť 

psychologickým zaměřením se jedná o velmi specifické pachatele, kteří zároveň tvoří 

značnou část veškerých sériových vrahů. Tato část zároveň uzavírá veškerou materii, 

která je v této diplomové práci zpracována. Kromě různých statistických údajů je v této 

kapitole zakomponována též část týkající se parafilií. Ačkoliv si uvědomuji, že nejsem 

se svými znalostmi a studijním zaměřením způsobilá nabídnout zcela odborný výklad 

těchto duševních poruch, považuji za vhodné tuto problematiku alespoň obecně nastínit, 

a to pro její bezprostřední souvislost s pachateli sexuálně motivovaných vražd. Přestože 

je diplomová práce zaměřena na pachatele trestného činu, shledávám etickým ukončit 

poslední kapitolu, resp. celou práci, částí týkající se oběti sexuální vraždy. 

Cílem této diplomové práce je zprostředkování českých i zahraničních poznatků 

o sériových vrazích, a jejich uvedení do souvislosti s českým právním řádem a právní 

teorií, a to za využití metody popisné, komparativní, analytické a syntetické. Takové 

poznatky je však nezbytné zasadit do kontextu s obecnými informacemi, a proto se 

značná část práce nezabývá bezprostředně vrahy sériovými, nýbrž, jak již bylo 

deklarováno výše, pachatelem trestného činu a vraždou obecně. Zároveň jsem se 

pokusila zachytit atributy sériových vrahů. Popisuji, jak sérioví vrazi jednají a jaké jsou 

jejich osobnostní rysy, a zároveň čtenáři vysvětluji rozdíl mezi sériovými vrahy a jinými 

mnohonásobnými vrahy. 

Diplomovou práci jsem psala s vědomím, že je vhodné držet se užšího zaměření, 

a proto se veškerá zvolená témata, třebaže obecné povahy, vždy snažím směřovat 

k pachatelům vraždy, resp. sériové vraždy. Zhodnocení toho, zdali byla tato snaha 

úspěšná, ponechávám na čtenáři. 
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1.  Pachatel trestného činu 

Aby bylo možno analyzovat osobnost pachatele konkrétního trestného činu, je 

nutno nejprve vymezit pojem pachatele v obecné rovině. Bez teoretického základu se 

nelze obejít, neboť tento je nejenom předpokladem pro hlubší proniknutí do tématu a 

pro možnost kritického zhodnocení této práce odborníkem, ale také pro uchopení 

tématu případným laickým čtenářem. 

Problematika osobnosti pachatele trestného činu je předmětem hned několika 

vědních oborů, jejichž poznatky se vzájemně doplňují. Pro úplné pochopení této 

problematiky tak nepostačuje pouze izolovaná znalost jednoho oboru, nýbrž je potřebná 

znalost komplexní. Jedná se zejména o obory trestního práva, kriminologie, penologie a 

forenzní psychologie a psychiatrie. Již při formování forenzní psychologie, jakožto 

jedné z aplikovaných psychologických disciplín, bylo zkoumání osobnosti pachatele 

jednou z jejích dvou hlavních větví, což zdůrazňuje důležitost a závažnost tohoto 

tématu.1 Každá z těchto disciplín pohlíží na pachatele trestného činu z jiného úhlu, což 

vede k odlišnostem v definicích i teoretickém výkladu. Pro účely této diplomové práce 

je zapotřebí zohlednit jak pojetí trestněprávní, tak i pojetí kriminologické, které vychází 

z psychologického výkladu. 

1.1.  Pojem pachatele v trestním právu 

Z hlediska trestního práva rozlišujeme pojetí pachatele hmotněprávní a 

procesněprávní. Pro odborníka je nezbytné pochopení obou pojetí zároveň, a to bez 

upřednostňování jednoho či druhého, neboť vzájemný poměr trestního práva hmotného 

(materiálního) a procesního (formálního) je rovnocenný. Trestní právo hmotné se 

uplatňuje v rámci trestního práva procesního, což znamená, že jsou tato odvětví 

neoddělitelně spojena. Bez trestního práva hmotného by trestní právo procesní ztrácelo 

svůj smysl. Skrze procesní právo by totiž nebylo možno vymáhat žádná pravidla, 

jelikož by nebyla stanovena. V opačné situaci, tedy v případě absence trestního práva 

                                                 
1 Čírtková, L. Forenzní psychologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, str. 

25–26. 
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procesního, by trestní právo hmotné fungovalo spíše pouze jako komplex morálních 

hodnot a pravidel. Neexistoval by totiž stanovený postup, jak tyto pravidla vymáhat. 

Trestní právo hmotné by tedy bylo v takovém případě nevymahatelné. 

Zařazení procesněprávního hlediska za hmotněprávní pojetí v této práci je 

záležitostí ryze systematickou.  

1.1.1. Pojem pachatele v trestním právu hmotném 

1.1.1.1. Pachatel 

Zjednodušeně řečeno je pachatel původcem trestného činu, resp. svým protiprávním 

jednáním (či nejednáním) porušuje právní normy natolik společensky závažným 

způsobem, že je žádoucí jej za takové jednání potrestat ve smyslu trestního práva.  

S takovýmto výkladem si však odborná veřejnost nevystačí, a proto je k vysvětlení 

nezbytné použít primární pramen českého trestního práva, tj. zákon č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník. Legální definici pachatele najdeme v § 22 odst. 1 trestního zákoníku, 

který uvádí, že: „Pachatelem trestného činu je, kdo svým jednáním naplnil znaky 

skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná“.2 

Z definice vyplývá, že trestní právo za pachatele považuje v určitých případech též 

osobu, která se o trestný čin pokusí, aniž by došlo k jeho dokonání, a také osobu, která 

trestný čin připravuje. Skutkové podstaty jednotlivých trestných činů jsou popsány ve 

zvláštní části trestního zákoníku.  

Zákon dále rozšiřuje obecnou definici pachatele v odstavci 2 téhož ustanovení o tzv. 

nepřímého pachatele. Takovým pachatelem se rozumí osoba, která k provedení 

trestného činu užila „živý nástroj“, tj. osobu (fyzickou či právnickou), která sama není 

trestně odpovědná (viz níže), nebo u které ke spáchání daného trestného činu absentuje 

pohnutka či úmysl předpokládaný zákonem. Živý nástroj nejedná sám (z vlastní 

                                                 
2 Česko. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2009, částka 11. § 22 odst. 1. Dostupný také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40
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iniciativy) nebo nejedná zaviněně. Příkladem může být rodič, který jako nepřímý 

pachatel pošle své dítě mladší patnácti let (živý nástroj) krást v obchodě.3 

1.1.1.2. Trestní odpovědnost a nepříčetnost 

Zákon požaduje splnění ještě dalšího předpokladu k tomu, aby bylo možno 

považovat osobu za pachatele trestného činu, a proto nelze považovat výše uvedenou 

legální definici za úplnou. Tímto předpokladem je, že osoba musí být trestně 

odpovědná, přičemž se hovoří o tzv. absolutní trestní odpovědnosti. Trestní zákoník 

určuje, že trestně odpovědná není osoba mladší patnácti let (trestní odpovědnost začíná 

dnem následujícím po dni patnáctých narozenin), a dále osoba, která byla v souladu s § 

26 trestního zákoníku v době spáchání činu nepříčetná, resp. pro duševní poruchu 

(biologické kritérium) nemohla rozpoznat protiprávnost svého činu nebo ovládat své 

jednání (psychologické či juristické kritérium).  

Pro upřesnění je nutno dodat, že duševní porucha je pojem obsahově širší nežli 

pojem duševní nemoc, a je vymezen v § 123 trestního zákoníku. Zahrnuje nejenom 

duševní poruchu vyplývající z duševní nemoci, ale také hlubokou poruchu vědomí, 

mentální retardaci, těžkou asociální poruchu osobnosti a jinou těžkou duševní nebo 

sexuální odchylku. Je nezbytné si uvědomit, že samotná existence duševní poruchy 

trestní odpovědnosti nezbavuje. Ke zbavení trestní odpovědnosti je zapotřebí existence 

duševní poruchy, která zapříčinila v době spáchání trestného činu nemožnost rozpoznat 

protiprávnost vlastního jednání nebo nemožnost je ovládat (případně obojí). Z právního 

hlediska je tedy relevantní zejména psychologické, resp. juristické kritérium.  

Dále je zapotřebí upozornit na skutečnost, že je možné, aby si taková osoba 

uvědomovala protiprávnost jednoho jednání (např. prostá krádež), ale nikoliv 

protiprávnost jednání jiného, zpravidla složitějšího (např. podvod). Je tedy možné, aby 

                                                 
3 Šámal, P., Novotný, O., Gřivna T., Herczeg, J., Vanduchová, M. a Vokoun, R. Trestní právo hmotné. 8., 

přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, str. 155. 
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byla jedna osoba ve vztahu k některému trestnému činu příčetná, a ve vztahu k jinému 

nepříčetná, ačkoliv byly spáchány najednou.4  

Obecně se presumuje příčetnost každého pachatele, přičemž se posuzuje příčetnost 

ve vztahu ke každému jednomu trestnému činu samostatně, nikoliv příčetnost pachatele 

obecně.5 V případě pochybností je pak nezbytný znalecký posudek, na jehož základě 

(komplexně, s ostatními souvislostmi případu) orgány činné v trestním řízení 

rozhodnou, zda byl pachatel v době spáchání trestného činu ve vztahu k tomuto 

konkrétnímu trestnému činu příčetný či nikoliv. Otázka příčetnosti je otázkou právní, 

znalec není oprávněn prohlásit pachatelovu nepříčetnost, nýbrž pouze konstatuje 

pachatelův duševní stav.6  

1.1.1.3. Trestní odpovědnost mladistvých 

U mladistvých7 je požadavek rozšířen zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve 

věcech mládeže v § 5 odst. 1, a to o dostatečnou rozumovou a mravní vyspělost k tomu, 

aby rozpoznali protiprávnost svého jednání, a aby ho dokázali ovládat. V případě 

mladistvých se jedná o tzv. relativní trestní odpovědnost, resp. relativní či podmíněnou 

příčetnost.8 Absentuje-li, nebo je-li rozumová a mravní vyspělost mladistvého pachatele 

podstatně snížena, není za své provinění9 trestně odpovědný, a to ani dovršil-li patnáctý 

rok věku a byl-li v době spáchání činu příčetný. Dostatečná rozumová a mravní 

vyspělost se u mladistvého předpokládá, a teprve v pochybnostech o této zralosti je 

nutno mladistvého vyšetřit znalcem.  

                                                 
4 Jelínek, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2017, str. 203–206. 

5 Srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 7. 6. 1978, sp. zn. 11 Tz 21/78. (R 17/1979). 

6  Šámal, P., Novotný, O., Gřivna T., Herczeg, J., Vanduchová, M. a Vokoun, R. Trestní právo hmotné. 

8., přepracované vydání. Op. cit., str. 161–164. 

7 „Mladistvý“ je definován v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o soudnictví ve věcech mládeže jako ten, kdo 

v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku. 

8 Jelínek, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Op. cit., 

str. 198. 

9 „Provinění“ je definováno v § 6 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže jako trestný čin 

spáchaný mladistvým  
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V případě dítěte, které dovršilo dvanáctý rok věku, ale je mladší patnácti let (a je 

tedy trestně neodpovědné), které spáchalo čin jinak trestný, za který je možno dle 

zákona uložit výjimečný trest (zejména případy vražd), je nutno takovému dítěti uložit 

ochrannou výchovu.10 

1.1.1.4. Zmenšená příčetnost 

Kromě nepříčetnosti zná zákon též institut zmenšené příčetnosti, definovaný v § 27 

trestního zákoníku. Jedná se o stav, ve kterém je schopnost pachatele rozpoznat 

protiprávnost svého činu nebo schopnost ovládat své jednání (případně obojí) 

v důsledku duševní poruchy podstatně snížena (nesmělo však dojít k absolutní 

neschopnosti, neboť takový stav už by indikoval nepříčetnost). Zmenšená příčetnost 

nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, nicméně odůvodňuje vůči němu zvláštní 

postup. Zejména při hodnocení nebezpečnosti pachatele, možnosti jeho nápravy a 

závažnosti jeho činu je nutné k jeho zmenšené příčetnosti přihlédnout, neboť tato je 

spojena s mírou jeho zavinění i s jeho osobností samotnou. Přihlíží se k ní při 

stanovování druhu a výměry trestu, případně je k ní možno přihlédnout a upustit od 

potrestání, nebo snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby a současně 

uložit ochranné léčení nebo zabezpečovací detenci.11 

1.1.1.5. Pachatel – právnická osoba 

Dle českého právního řádu může být pachatelem trestného činu osoba fyzická i 

právnická, přičemž trestní odpovědnost těchto osob se uplatňuje souběžně 

(kumulativně) a nezávisle na sobě. Jinými slovy, trestní odpovědnost pachatele fyzické 

osoby není dotčena trestní odpovědností pachatele právnické osoby.12 Trestní 

odpovědnost právnických osob byla zavedena zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který v ustanovení § 9 odst. 1 

                                                 
10 Jelínek, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Op. 

cit., str. 213–215. 

11 Šámal, P. a kolektiv. Trestní zákoník I. § 1 až 129. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 

298–313. 

12 Šámal, P., Novotný, O., Gřivna T., Herczeg, J., Vanduchová, M. a Vokoun, R. Trestní právo hmotné. 

8., přepracované vydání. Op. cit., str. 150. 
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obsahuje vlastní legální definici pachatele: „Pachatelem trestného činu je právnická 

osoba, které lze přičítat porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem 

způsobem uvedeným v tomto zákoně“.13 Novela tohoto zákona z roku 2016 přinesla 

rozšíření výčtu trestných činů, kterých se může právnická osoba dopustit, resp. které jí 

mohou být přičitatelné. Zatímco předchozí právní úprava obsahovala taxativní výčet 

trestných činů, které právnické osobě přičitatelné být mohou, novela naopak zavedla 

systém, v němž může být právnická osoba pachatelem všech trestných činů, až na 

taxativní výjimky. Od roku 2016 tak lze (hypoteticky) právnické osobě mimo jiné 

přičíst také trestný čin vraždy. 

1.1.1.6. Pachatel a subjekt trestného činu 

Někteří autoři rozlišují z hlediska obecnosti pojem pachatele a pojem subjekt 

trestného činu, ačkoliv se tyto dva pojmy částečně překrývají. Podstatou rozlišení je 

skutečnost, že pojem subjekt je čistě teoretický.14 Subjekt společně s objektem, 

objektivní stránkou a subjektivní stránkou trestného činu jsou obligatorními znaky 

skutkové podstaty trestného činu. Skutková podstata je jedním z formálních znaků 

trestného činu, materiálním znakem je pak společenská nebezpečnost činu. Každý 

trestný čin musí současně splňovat jak podmínku materiální, tak podmínku formální. 

Subjektem trestného činu je pachatel. Znaky subjektu se však odlišují od znaků, resp. 

vlastností charakterizujících pachatele. Mezi znaky subjektu řadíme věk či příčetnost, 

které jsou významné z hlediska trestní odpovědnosti. Naopak vlastnosti pachatele 

mohou hrát roli při rozhodování o způsobu potrestání, případně při rozhodnutí o 

upuštění od potrestání, propuštění, podmíněném odsouzení atp.15 K vlastnostem 

pachatele můžeme řadit například spáchání trestného činu ze soucitu, v rozrušení, či 

naopak surovým nebo trýznivým způsobem, dosavadní životní styl pachatele, resp. jeho 

                                                 
13 Česko. Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 

pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2011, částka 146. § 9 odst. 1. Dostupný také z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-418. 

14 Srov. Novotný, F., Souček, J. Trestní právo hmotné. 3., rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, str. 100–102. 

15 Jelínek, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Op. 

cit., str. 202. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-418
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osobní, rodinné, majetkové a jiné poměry, nebo také možnost jeho nápravy (riziko 

recidivy) atd. Tyto mohou sloužit zejména jako polehčující nebo přitěžující okolnosti 

při rozhodování o výměře trestu.16 

 Z veškerých uvedených informací lze tedy uzavřít, že trestní právo hmotné 

považuje za pachatele takovou fyzickou nebo právnickou osobu, která svým 

protiprávním jednáním naplní všechny znaky skutkové podstaty trestného činu, a která 

je v době páchání takového činu trestně odpovědná, případně má zvláštní vlastnost, 

postavení nebo způsobilost požadovanou zákonem (např. trestný čin podle ustanovení § 

142 trestního zákoníku může spáchat pouze matka novorozeného dítěte). Určí-li zákon, 

postačí, bylo-li takové jednání učiněno pouze ve stádiu přípravy nebo pokusu.17 

Pachatelem je ten, kdo trestný čin spáchal bezprostředně, což znamená, že pachatelem 

je také osoba, která k trestnému činu měla pomocníka nebo jiného účastníka.18  

1.1.2. Pojem pachatele v trestním právu procesním 

Trestní právo procesní pojem pachatele samostatně nedefinuje, ačkoliv s ním zákon 

č. 141/1961 Sb., trestní řád, jakožto hlavní pramen českého trestního práva procesního, 

pracuje v několika ustanoveních. Stěžejní však je skutečnost, že pachatele trestného 

činu lze soudit, resp. shledat vinným, odsoudit k určitému trestu a tento trest vykonat 

pouze ve formě trestního řízení.  

Jedním ze subjektů trestního řízení je osoba, proti níž se řízení vede. V různých 

stádiích řízení se pak tato osoba nazývá různými způsoby. Je nutno si uvědomit, že 

osoba, proti níž je vedeno trestní řízení, nemusí být nezbytně pachatelem trestného činu 

z hlediska trestního práva hmotného. Může se též jednat o osobu, která je za pachatele 

                                                 
16 Šámal, P., Novotný, O., Gřivna T., Herczeg, J., Vanduchová, M. a Vokoun, R. Trestní právo hmotné. 

8., přepracované vydání. Op. cit., str. 156–158. 

17 Tamtéž, str. 154. 

18 Jelínek, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Op. 

cit., str. 197. 
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považována mylně, resp. osobu, která není pachatelem trestného činu, pro který je řízení 

vedeno.19 

Osoba, proti níž je řízení vedeno, se jednotlivě ocitá v postavení podezřelého, 

obviněného, obžalovaného a případně odsouzeného. Tato označení subjektu jsou 

definována v trestním řádu a vyjadřují práva a povinnosti, resp. postavení subjektu 

v rámci konkrétního trestního řízení.  

1. Za podezřelého je považován ten, u něhož je dán některý z důvodů vazby, byl 

zadržen, ale dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání. Dále je v určitém 

okamžiku podezřelou též osoba, proti níž je vedeno tzv. zkrácené přípravné 

řízení. Podezřelý dle trestního řádu má tedy poněkud odlišný význam od 

laického pojetí podezřelého, jakožto osoby, která je podezřelá ze spáchání 

trestného činu. Jinými slovy, tato laická definice neodpovídá zcela přesně 

juristickému významu pojmu podezřelého. 

2. Obviněná je osoba, proti které bylo zahájeno trestní stíhání. Obviněnou je 

osoba až do doby, dokud soud nenařídí hlavní líčení. 

3. Obžalovanou se osoba stává po nařízení hlavního líčení. 

4. Odsouzeným se stává ten, proti němuž byl vydán odsuzující rozsudek, jakmile 

tento rozsudek nabyl právní moci. 

1.2.  Pojem pachatele v kriminologii 

Jak již bylo zmíněno výše, kriminologické pojetí pachatele je odlišné od pojetí 

trestněprávního. Čerpají z něj další vědní obory, resp. je též využíváno v jiných vědních 

disciplínách, zejména pak v kriminalistice, forenzní psychologii a v psychiatrii. Rozdíl 

spočívá v tom, že kriminologie chápe pojem pachatele šířeji než trestní právo. Za 

pachatele uvažuje také osoby, které by podle trestního práva za pachatele označovány 

být nemohly. 

                                                 
19 Jelínek, J. a kolektiv: Trestní právo procesní, 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018, 

str. 19–25, 232–233. 
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Na rozdíl od trestního práva, kriminologie nepřihlíží k institutu trestní odpovědnosti. 

Trestní právo za pachatele trestného činu nepovažuje osoby mladší patnácti let, osoby 

nepříčetné, případně mladistvé osoby, které nejsou dostatečně mravně a rozumově 

vyspělé. Kriminologie, naopak, považuje za pachatele každého, kdo se dopustil 

trestného činu, ať už se jedná o dítě nebo osobu, která není s to ovládat své jednání či 

rozpoznat jeho protiprávnost.  

Kriminologie zkoumá také tzv. potenciální pachatele, tedy osoby, u kterých je 

zvýšený předpoklad, že se nějakého trestného činu dopustí. Mezi tyto rizikové osoby 

patří zejména lidé s výrazným sociálně-patologickým chováním, jako jsou osoby 

drogově závislé, prostitutky, vandalové či extremisté. 

Dále se kriminologie zabývá též osobami, které se již trestného činu dopustily, byly 

za tento trestný čin odsouzeny, potrestány a uložený trest již vykonaly.   

V těchto ohledech tedy kriminologie přesahuje rámec, který je vymezen platným 

právem, neboť za pachatele označuje též osoby, které není možno podle trestního práva 

trestně stíhat.20  

Ačkoliv pojem pachatele upravuje trestní právo úžeji, neznamená to, že je 

kriminologické pojetí v právní praxi nevyužitelné. Veškeré kriminologické poznatky je 

možné v právní praxi plnohodnotně aplikovat, a to zejména při určování vhodného a 

přiměřeného trestu s ohledem na možnost recidivy, resp. nápravy pachatele.

                                                 
20 Gřivna, T., Scheinost, M., Zoubková, I. a kolektiv. Kriminologie, 4. aktualizované vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, str. 87.; dále též Novotný, O. a Zapletal, J. Kriminologie. 3., přepracované vydání. 

Praha: ASPI, 2008, str. 119.; nebo Scheinost, M. a kolektiv. Kriminalita očima kriminologů. Praha: 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010, str. 83. 
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2.  Osobnost pachatele trestného činu 

2.1. Význam v trestním právu 

Z hlediska trestního práva hrají poznatky o osobnosti pachatele důležitou roli. Jsou 

využitelné při rozhodování o konkrétním pachateli (tj. při individuálním rozhodování), 

zejména co do výše a druhu uloženého trestu za trestný čin, pachatelově možném 

podmíněném propuštění, upuštění od potrestání, a dále též při zacházení s ním v rámci 

výkonu trestu odnětí svobody (např. zařazení pachatele do vhodného programu pro 

odsouzené, speciální zacházení pro toxikomany, osoby s psychiatrickou diagnózou 

atp.). Mohou být též využitelné při zjišťování motivace, resp. úmyslu pachatele. Kromě 

individuálního rozhodování lze však tyto poznatky promítnout již při tvorbě legislativy. 

Zákonodárce může čerpat z kriminologických či soudně psychologických informací a 

reagovat (relativně) pružně na aktuální situaci, ať již úpravou skutkových podstat 

trestných činů, zaváděním nových druhů trestů či ochranných opatření, nebo rovněž 

úpravou věkové hranice trestní odpovědnosti. V neposlední řadě je možno na základě 

těchto poznatků posoudit, jak nejefektivněji komunikovat s pachatelem a zhodnotit jeho 

důvěryhodnost (např. při policejním výslechu či u soudu), neboť lze předpokládat, jaké 

vlastnosti by pachatel mohl mít na základě již odhalených charakteristik. Jinými slovy, 

zjištění poskytnutá kriminology a soudními psychology jsou významná pro interpretaci, 

aplikaci i tvorbu právních norem.21 

2.2.  Osobnost pachatele jako pojem 

Pro vysvětlení pojmu „osobnost pachatele“ si kriminologie vypůjčuje obecnou 

psychologickou definici pojmu osobnosti. Psychologie definuje osobnost jako 

organický celek duševního života. Tento celek se dynamicky vyvíjí a je u každého 

jedince individuálně odlišný. Jeho základ je biologický, který je však ovlivňován a 

formován sociálním prostředím. Výsledný celek pak determinuje, jak se jedinec 

                                                 
21 Scheinost, M. a kolektiv. Kriminalita očima kriminologů. Op. cit, str. 91–94.; dále také Gřivna, T., 

Scheinost, M., Zoubková, I. a kolektiv. Kriminologie, 4. aktualizované vydání. Op. cit., str. 107–108. 
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projevuje a jak reaguje, resp. jak se chová a jak jedná.22 Jsou to právě vnitřní 

(endogenní) a vnější (exogenní) činitelé, kteří utvářejí osobnost v průběhu času, tj. mají 

vliv na její zrání (případně degeneraci), neboť mezi nimi nepřetržitě probíhá interakce. 

Za vnitřní činitele považujeme zejména dědičnost, tedy vrozené geny a biologické 

predispozice, za vnější pak prostředí, ve kterém jedinec žije a způsob jakým byl nebo je 

vychováván. Protože žádný jedinec nevyrůstá v totožném prostředí a nemá totožné 

geny, každá osobnost je zcela jedinečná.23 Koukolík osobnost definuje na základě její 

trvalé složky, což jsou rysy osobnosti. Uvádí, že: „Rysy osobnosti jsou trvalé způsoby, 

jimiž jedinec vnímá, přemýšlí a vztahuje se jak k okolí, tak k sobě samému, přičemž 

tyto způsoby vnímání, přemýšlení a vztahování jsou zřejmé v širokém rozsahu 

významných osobních a sociálních souvislostí“.24 K této definici dodává, že lidská 

osobnost se plně vyvíjí až v dospělosti, ačkoliv některé výrazné rysy se dají pozorovat 

již v útlém dětství.25 Jak velký význam mají vrozené charakterové rysy je možno 

pozorovat u dětí tzv. černých ovcí rodiny. Přestože žijí v harmonickém prostředí a 

nevyskytují se u nich žádné externí rizikové vlivy, mají tendenci chovat se 

nepřizpůsobivě, dělat problémy, a v pozdějším věku se nezřídka uchylují k páchání 

deliktů, ačkoliv jejich sourozenci takové známky chování vůbec nevykazují.26 

Psychologie, na rozdíl od kriminologie, se zaměřuje zejména na individualitu 

osobnosti, tedy na to, že každý člověk je jedinečný, a stejně jako se liší otisky prstů, 

odlišuje se také osobnost každého jednotlivce. Kriminologie se však snaží hledat mezi 

pachateli určité společné osobnostní rysy, případně shodné faktory, jež měly vliv na 

utváření jejich osobností a porovnává je též s osobnostními rysy nedelikventních osob.  

Na základě poznání těchto shodných rysů by pak, dle některých názorů, mělo být 

možno predikovat potenciální kriminální jednání, případně mu zcela zabránit. V tomto 

směru se experti, mimo běžných charakterových vlastností a pachatelova chování, 

                                                 
22 Scheinost, M. a kolektiv. Kriminalita očima kriminologů. Op. cit., str. 83.; dále též Novotný, O. a 

Zapletal, J. Kriminologie. 3., přepracované vydání. Op. cit., str. 119–120.  

23 Kohoutek, R. Úvod do ontogenetické psychologie. Psychologie v teorii a praxi [online]. 10. 9. 2012 

[cit. 19. 4. 2019]. Dostupné z: http://rudolfkohoutek.blog.cz/1209/predmet-ontogeneticke-psychologie 

24 Koukolík, F. O lidech a životě. Praha: Galén, 2018, str. 247. 

25 Tamtéž. 

26 Čírtková, L. Forenzní psychologie. Op. cit., str. 66–67. 

http://rudolfkohoutek.blog.cz/1209/predmet-ontogeneticke-psychologie
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zaměřují zejména na pachatelovu neschopnost odložit uspokojení svých potřeb, 

nerespektování právních a morálních norem, jeho vlastní odůvodnění daného 

kriminálního jednání a motiv, v kombinaci s případnou osobnostní poruchou, abúzem 

návykových látek, abnormálně sníženým či zvýšeným intelektem a jinými osobnostními 

specifiky. Všechny tyto pachatelovy znaky osobnosti musí být uvažovány v kontextu 

sociálního prostředí, ve kterém jedinec vyrůstal a žije. Rodina, přátelé, zájmy, finance, 

vzdělání, povolání, to vše formuje osobnost každého jedince.  

Předmětem zájmu je také tzv. kriminální kariéra, tedy dosavadní kriminální 

zkušenosti jedince. Tyto jsou stěžejní pro posouzení nebezpečnosti a možnosti recidivy 

jedince. Měly by mít vliv na výši trestu uloženého v rámci trestního řízení, neboť z nich 

lze vypozorovat, zda pachatel své činy stupňuje, tj. páchá vážnější činy, častěji, užívá 

větší násilí nebo zbraně atp. Konečně se při posuzování pachatelovy osobnosti přihlíží 

též k jeho již vykonaným trestům a jejich vlivu na jeho další kriminální činnost, tj. k 

míře efektivity v zabránění recidivy.  

Po provedení různých analýz se odborníci častěji přiklánějí k názoru, že delikventi 

nevykazují specifické vlastnosti odlišné od nedelikventní části populace, ale spíše mají 

skladbu určitých výraznějších vlastností, která je odlišuje od jiných delikventů s jinou 

skladbou vlastností.27 Jinými slovy, rovněž u nedelikventní části populace najdeme 

osobnosti s  charakterovými rysy, které byly dříve připisovány delikventům, proto je 

vhodnější hledat souvislosti v komplexu vlastností jednotlivých pachatelů. Čírtková 

například zmiňuje studii, ve které bylo zjištěno, že riziková je kombinace těchto tří 

vlastností: smělost, zvýšená impulzivnost a lhostejnost k odměně.28 Právě úvaha, že 

delikventi se liší mezi sebou, vede k tvorbě různých typologií osobnosti pachatele. 

Empirické výzkumy však ukazují, že neexistují „čisté“ typy pachatelů, jež by absolutně 

odpovídaly charakteristikám jedné skupiny v rámci určité typologie.29 

 

                                                 
27 Scheinost, M. a kolektiv. Kriminalita očima kriminologů. Op. cit., str. 83–90. 

28 Čírtková, L. Forenzní psychologie. Op. cit., str. 67. 

29 Gřivna, T., Scheinost, M., Zoubková, I. a kolektiv. Kriminologie, 4. aktualizované vydání. Op. cit., str. 

89. 
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2.3. Psychopatologická typologie 

Vzhledem k tomu, že tato práce se primárně orientuje na pachatele vražd sériových, 

považuji za účelné zmínit pouze jednu z obecných typologií, které uvádí Čírtková, a to 

typologii dle psychopatologického hlediska, jež rozlišuje tyto typy osobností pachatelů 

trestných činů: 

▪ Socializovaný typ – osobnost lze charakterizovat jako normální, plně rozvinutou, se 

srozumitelným chováním, běžnými emocemi a s utvořeným svědomím, jež chápe 

morální zásady. Trestný čin je spíše jednorázový „přešlap“, přičemž motiv může být 

poměrně racionální i z hlediska pozorovatele.  

▪ Neurotický typ – jinak poměrně normální osobnost je poznamenána neurotickými 

poruchami (úzkostné stavy a fobie, panická porucha, deprese, hysterie a jiné). Tyto 

mohou být jedním z faktorů, který ovlivní vyústění v delikventní jednání, a zároveň 

v něm mohou být promítnuty (např. chaotické spáchání činu, zanechání stop, nebo 

též neúčelové spáchání činu – typicky u kleptomanie). Pachatel bývá spíše 

v pubertálním věku, tj. mladistvý, přičemž často se jedná o delikvenci z pocitu viny 

a z touhy být potrestán, případně z důvodu upoutání pozornosti, neboť se cítí být 

přehlížen. 

▪ Psychopatický typ – osobnost má takové charakterové vlastnosti a rysy, které jsou 

samy o sobě rizikovým faktorem. Psychopatie je psychiatrická diagnóza pro trvalou 

poruchu osobnosti a chování (samotný pojem „psychopatie“ byl kvůli svému 

pejorativnímu nádechu nahrazen pojmem „porucha osobnosti“). Jedinec není zcela 

„normální“ a lze to poměrně snadno poznat už při prvním kontaktu. Má nápadné 

svérázné chování i prožívání, a některé vlastnosti může mít buďto nadměrně silné 

(např. egocentričnost, agresivita), nebo zcela vymizelé (např. vyšší city, schopnost 

empatie). Odmítá-li psychopatický jedinec respektovat společenské normy (i 

právní), je označován termínem sociopat. Obecně je tento typ nejproblematičtější 

z hlediska vyšetřování, výslechu, výkonu trestu i při snaze o jeho nápravu (k té 

většinou ani nedojde, psychopat si spíše natrénuje žádoucí chování, ale to pak 

praktikuje pouze v situacích, kdy se plně kontroluje). Z tohoto hlediska se nabízí 
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jako vhodnější alternativa ochranné léčení, případně zabezpečovací detence. 

Komunikace s psychopatickou osobností je značně náročná, neboť po emoční 

stránce je psychopat obvykle poměrné plochý, chladný a nemá utvořené svědomí. 

Obvykle je velmi dobrým manipulátorem a lhářem se schopností využít situaci ve 

svůj prospěch. Jakýmkoli náznakem lítosti či strachu pohrdá, považuje je za slabiny 

a zneužívá je. Trpí nedostatkem empatie, proto bývá bezohledný a bezcitný. Ačkoliv 

není schopen prožívat spoustu pocitů, umí je velmi dobře předstírat. Bývá šarmantní 

až okouzlující, s lidmi si hraje. Někdy ho ovšem může prozradit řeč jeho těla, která 

nezřídka nekoresponduje s aktuálně předstíraným pocitem (např. tvrdí, že se cítí být 

ve stresu, ale zároveň se nevyhýbá dlouhému přímému očnímu kontaktu).30  

Koukolík rozlišuje psychopaty na plně vyvinuté a neúplné. Plně vyvinutí psychopati 

se dle něj vykazují typickým predátorským chováním. Jsou arogantní, egoističtí, útoční, 

chladní a těší je utrpení druhých. Umějí manipulovat s druhými a dobře lhát. Tato 

skupina se uchyluje spíše k násilnému kriminálnímu jednání. Druhou, mnohem 

početnější skupinou jsou psychopati neúplní. Ti bývají šarmantní, dosahují vyššího 

vzdělání a mívají lepší sociální vazby s okolím. Dopouštějí se spíše organizované 

trestné činnosti s majetkovým motivem (tzv. kriminalita bílých límečků) a neváhají při 

dosahování svých cílů využít jakýchkoliv prostředků. Psychopati jsou podle Koukolíka 

schopní rozlišit dobré od zlého, jenom jsou k tomu lhostejní, stejně jako k citům 

ostatních lidí.31 

Z hlediska vražd (zejména sériových) je tento typ osobnosti nejzajímavější. 

Například Porter ve své studii 48 pachatelů sexuálních vražd uvádí, že až 84,7 % z nich 

vykazovalo mírné nebo vysoké známky psychopatie, a zároveň bylo u většiny 

                                                 
30 Popis psychopatické osobnosti nabízí mnoho autorů. Srovnej např. Látalová, K. Agresivita 

v psychiatrii. Praha: Grada Publishing, 2013, str. 131.; Čírtková, L. Forenzní psychologie. Op. cit., str. 

71–71.; nebo též Mallett, X. D., How to spot a psychopath … and what to do if you know one [online]. 

31. 8. 2015. [cit. 18. 4. 2019]. Dostupné z: https://www.msn.com/en-us/health/medical/how-to-spot-a-

psychopath-%E2%80%A6-and-what-to-do-if-you-know-one/ar-AAdNuOk 

31 Koukolík, F. O lidech a životě. Op. cit., str. 273–278. 

https://www.msn.com/en-us/health/medical/how-to-spot-a-psychopath-%E2%80%A6-and-what-to-do-if-you-know-one/ar-AAdNuOk
https://www.msn.com/en-us/health/medical/how-to-spot-a-psychopath-%E2%80%A6-and-what-to-do-if-you-know-one/ar-AAdNuOk
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psychopatů empiricky doloženo užití nadbytečného a sadistického násilí.32 Také 

Marešová odkazuje na studii vrahů odsouzených k trestu smrti, ve které bylo zjištěno, 

že až 40 % vrahů ze sledované skupiny byly psychopatické osobnosti, 13 % trpělo 

sexuální deviací a u poloviny bylo zjištěno nadužívání alkoholu.33 

Ačkoliv je mezi pachateli poměrně velké procento psychopatických osobností 

(statistiky se liší, ale jedná se zhruba o 1/3) a ještě větší procento jich je mezi 

recidivisty, tato porucha nutně nedeterminuje kriminální chování. Psychopatie se 

naopak objevuje také u osobností sociálně a ekonomicky poměrně úspěšných a 

projevuje se například kombinací pedantství, vztahovačností a arogancí.  

▪ Mentálně nedostačivý typ – osobnost s velmi nízkou inteligencí, jednoduchá, prostá, 

což se odráží na pachatelově chování i vyjadřování (omezená slovní zásoba, 

jednoduchá skladba vět, neschopnost logického uvažování). Delikty jsou 

nepromyšlené, často násilné nebo sexuální (pudové) směřované vůči slabým 

objektům (děti, zvířata). Jedná se o velmi sugestibilní osobnost, jedinec může být 

zneužíván inteligentnějšími a silnějšími osobnostmi k páchání trestné činnosti. 

Existuje také hrozba ovlivnění tohoto pachatele při výslechu, které by mohlo vést až 

k jeho falešnému doznání. 

▪ Psychotický typ – osoba je postižená duševní nemocí, tj. psychózou (schizofrenie, 

bludy, poruchy nálad, maniodepresivní porucha a další). Osobnost bývá značně 

poškozená, narušená, rozpadlá. Trestné činy páchané psychotiky bývají násilné až 

brutální, bizarní a pro pozorovatele zcela nepochopitelné a nelogické. 34  

Pachatel, u kterého existuje podezření na psychózu bude s největší pravděpodobností 

shledán nepříčetným, přičemž k takovému výroku je nezbytné vyšetření duševního 

                                                 
32 Porter, S., Woodworth, M., Earle, J., Drugge, J., Boer, D. Characteristics of Sexual Homicides 

Committed by Psychopathic and Nonpsychopathic Offenders. Law and Human Brhavior, vol. 27, No. 5, 

October 2003, str. 459–4. 

33 Marešová, A. Násilná kriminalita v nejisté době. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 

2015, str. 36–37. 

34 Čírtková, L. Forenzní psychologie. Op. cit., str. 68–74. 
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stavu obviněného a provedení znaleckého posudku z oboru psychiatrie (požadavek je 

zakotven v § 116 odst. 1 trestního řádu).  

Ačkoliv se zmíněná typologie osobností delikventů zakládá na psychopatologických 

znacích osobnosti, tyto znaky najdeme i v nedelikventní části populace. 

2.4.  Kriminální recidiva 

Recidiva, resp. kriminální recidiva neboli opakování trestné činnosti jedním 

pachatelem je v kriminologii, forenzní psychologii, penologii i v trestním právu 

poměrně častým a velmi negativním jevem. Jak již bylo zmíněno výše, recidiva může 

mít důležitou roli při ukládání trestu (buď jako přitěžující okolnost dle § 42 trestního 

zákoníku, nebo jako důvod pro mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody, spáchá-li 

osoba zvlášť závažný zločin, ač pro nějaký jiný zvlášť závažný zločin již byla 

potrestána v souladu s § 59 trestního zákoníku, nebo také jako okolnost podmiňující 

použití vyšší trestní sazby v rámci jednotlivých skutkových podstat).  

Trestní právo recidivu definuje jako stav, kdy se pachatel, který již byl za nějaký 

trestný čin pravomocně odsouzen, dopustí dalšího trestního činu. Podmínkou však je, že 

na pachatele nesmí být nahlíženo tak, jako by odsouzen nebyl. Spáchal-li pachatel více 

trestných činů dříve, než byl za některý z nich odsouzen, jedná se o souběh trestných 

činů (jednočinný či vícečinný). Trestní právo zná též recidivu nepravou, tj. pachatel 

spáchá další trestný čin po vyhlášení odsuzujícího rozsudku za jiný předchozí trestný 

čin, který však ještě nenabyl právní moci. Z hlediska nebezpečnosti je pravá recidiva 

považována za závažnější, než (zejména jednočinný) souběh trestných činů. 

Kriminologie rozšiřuje význam recidivy, neboť oproti trestnímu právu nepovažuje 

odsouzení za její podmínku. Jinými slovy, kriminologie za recidivistu považuje takovou 

osobu, která se fakticky dopustila spáchání trestného činu (anebo též jiného asociálního 

jednání) opakovaně, bez ohledu na jiné skutečnosti. Na rozdíl od formálního 

trestněprávního pojetí, kriminologická definice vypovídá více o pachatelově osobnosti, 

jeho případné nebezpečnosti a možnosti nápravy. Na druhou stranu je kriminologické 
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pojetí poněkud těžce aplikovatelné v praxi, neboť identifikace pachatele při konkrétním 

trestném činu, či dokonce pouhém antisociálním jednání je problematická.35  

Recidivisté, jakožto zvláštní skupina pachatelů trestných činů, jsou specifičtí svou 

odolností vůči účelu potrestání. Ačkoliv se společnost snaží o převýchovu pachatelů, 

prostředky, jež účinkují na nerecidivující pachatele jsou u recidivistů zjevně neúspěšné, 

a trest (zejména trest odnětí svobody) jejich kriminální jednání pouze dočasně 

oddaluje.36 Z tohoto důvodu vyžadují speciální přístup, především skrze výchovné 

programy, které jsou zaměřené na přeformování jejich vnitřních hodnot a vytvoření 

jistých morálních hranic, přestože ani tyto patrně nikdy nebudou absolutně úspěšné. 

Pro účely této práce je potřeba zdůraznit, že dle většiny autorů (za předpokladu, že 

aplikují trestně-právní definici recidivy) se sérioví pachatelé (včetně sériových vrahů) 

mezi recidivisty automaticky neřadí, neboť činy páchají obvykle bezprostředně (zásah 

orgánů činných v trestním řízení přichází zpravidla až po vykonání série).37 Jinými 

slovy, recidivní vražda je taková, která následuje po odsouzení za předchozí vraždu, a 

nezahrnuje tedy masovou vraždu, sériovou vraždu ani vražednou vlnu.38 To však 

nebrání tomu, aby se z těchto mnohonásobných pachatelů recidivisté ve smyslu trestně-

právním stali, k čemuž dojde v případě selhání účelu jejich potrestání, tedy nedojde-li k 

jejich nápravě. 

2.5.  Trestná součinnost 

Trestnou součinností se rozumí vědomá účast dvou nebo více osob na trestném činu. 

Osoby buďto svým jednáním trestný čin vyvolávají nebo si ho vzájemně usnadňují. Za 

trestnou součinnost se považuje organizátorství, návod a pomoc, v širším slova smyslu 

                                                 
35 Marešová, A. a kolektiv. Kriminální recidiva a recidivisté (charakteristika, projevy, možnosti trestní 

justice). Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, str. 7–13. 

36 Scheinost, M. a kolektiv. Kriminalita očima kriminologů. Op. cit., str. 93–94. 

37 Kuchta, J., Válková, H. a kolektiv. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C. H. BECK, 2005, 

str. 273.  

38 Golenkov, A., Nielssen, O., Large, M. Systematic review and meta-analysis of homicide recidivism and 

Schizophrenia. BMC Psychiatry, 2014, 14:46, str. 1–2. 
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se pak uvažuje také spolupachatelství. V některých případech je trestná součinnost 

jedním ze znaků skutkové podstaty konkrétního trestného činu (např. trestný čin 

podílnictví, trestné činy nepřekažení nebo neoznámení trestného činu aj.), které však 

nejsou předmětem této diplomové práce. Mezi jednotlivými formami trestné součinnosti 

platí subsidiarita, tedy jistá hierarchie, neboť tyto nemohou obstát vedle sebe. Naplní-li 

někdo znaky spolupachatelství, nemůže být zároveň považován za účastníka. Stejně tak, 

naplní-li někdo znaky účastenství ve formě organizátorství, nemůže pak být považován 

za návodce nebo pomocníka, resp. pomocníkem může být jen ten, kdo svým jednáním 

nenaplňuje jinou formu trestné součinnosti. 

2.5.1. Spolupachatelství 

Legální definice spolupachatelství, která je uvedena v § 23 trestního zákoníku, zní 

následovně: 

Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, 

odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé).39 

Všichni spolupachatelé se aktivně podílejí na úmyslném trestném činu a účastní se 

ho bezprostředně. Všichni mají společný úmysl (např. usmrtit oběť) a jejich společné 

jednání, ať už současně probíhající nebo na sebe navazující, směřuje k naplnění tohoto 

úmyslu (např. jeden spolupachatel oběť zbije, sváže a podá nůž druhému spolupachateli, 

který tímto nožem oběť usmrtí).  

Spolupachatelé mohou svým samostatným jednáním naplnit všechny znaky 

skutkové podstaty trestného činu jednotlivě, ale také může každý naplnit jen některý 

z těchto znaků, a v souhrnu pak tímto naplnit všechny znaky (resp. jednání každého 

z nich tvoří článek v řetězu a ve svém celku tvoří danou skutkovou podstatu).40 Nezáleží 

na tom, jakou měrou každý ze spolupachatelů přispěl k činu (míra účasti může hrát roli 

pouze u určení druhu a výměry trestu), a také není vyžadována jejich předchozí 

                                                 
39 Česko. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2009, částka 11. § 23. Dostupný také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40 

40 Srov. R 36/1973. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40
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výslovná dohoda na spolupachatelství (postačí srozumění s tím, že všichni společným 

jednáním směřují k naplnění stejného cíle). Podmínkou však je, aby spolupachatelé byli 

trestně odpovědní (tj. splňovali podmínku věku, příčetnosti, rozumové a mravní 

vyspělosti, případně aby byli nositeli zvláštní způsobilosti), jinak by se mohlo jednat 

např. o nepřímé pachatelství.  

Ke spolupachatelství je možno přistoupit před spácháním trestného činu i při něm. 

Je-li však čin již dokonán a osoba nějakým způsobem pachateli pomůže, půjde o 

účastenství ve formě pomoci. Každý ze spolupachatelů je posuzován tak, jako by čin 

spáchal sám. V případě excesu některého ze spolupachatelů (tj. spáchá závažnější nebo 

jiný trestný čin, než bylo dohodnuto) z vymezené dohody, odpovídá za tento exces sám 

(a ostatní odpovídají za čin vymezený v dohodě). Pokud je trestný čin ve stádiu přípravy 

(jedná-li se o zvlášť závažný trestný čin) nebo pokusu, a některý ze spolupachatelů 

dobrovolně upustí od svého jednání a odstraní nebezpečí, které vzniklo zájmu 

chráněnému zákonem nebo učiní oznam policii nebo státnímu zástupci v době, kdy je 

ještě možno hrozbu odvrátit, zbaví se trestní odpovědnosti za tento pokus nebo 

přípravu, a to i pokud ostatní osoby, které se účastní daného trestného činu (zvlášť 

závažného trestného činu u přípravy) v jednání směřujícím k dokonání trestného činu 

pokračují.  

Některé trestné činy už ze své podstaty nelze spáchat ve spolupachatelství. Jedná se 

např. o vraždu novorozeného dítěte matkou, neboť zvláštní vlastnost – býti matkou – 

má pouze jediná osoba. 

2.5.2. Organizátorství, návod a pomoc 

Osoby organizátora, návodce a pomocníka (neboli účastníci na trestném činu) se 

sice na trestném činu podílejí, nikoliv však bezprostředně, nýbrž „stojí stranou“ a 

bezprostředně čin páchá pouze hlavní pachatel. Lze tedy říci, že účastník svou trestnou 

činností přispívá k naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu, ale sám svým 

jednáním tyto znaky bezprostředně nenaplňuje (tzn. nemůže být sám pachatelem ani 

spolupachatelem).  
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Podmínkou odpovědnosti je, že muselo dojít alespoň k pokusu o daný trestný čin. 

Hovoří se o tzv. zásadě akcesority účastenství, která se projevuje také v tom, že trestní 

odpovědnost a trestnost účastníka se posuzuje podle hlavního pachatele, a to též za 

použití stejných trestních sazeb. Půjde-li však o zvlášť závažný trestný čin, u kterého je 

trestná i příprava, může být účastník odpovědný za přípravu i v situaci, kdy nedojde ani 

k pokusu trestného činu. Zároveň účastník nemusí být nositelem zvláštní vlastnosti nebo 

způsobilosti či postavení, které je jinak vyžadováno u hlavního pachatele.  

Účastník se však za určitých podmínek může své trestní odpovědnosti zbavit, a to 

upustí-li dobrovolně od jednání a odstraní-li dobrovolně nebezpečí, které vzniklo 

z podniknutého účastenství, nebo učiní-li oznam policii nebo státnímu zástupci 

účastenství v době, kdy ještě mohlo být nebezpečí odstraněno, a to i v případě, že 

ostatní osoby, podílející se na trestném činu v něm pokračovaly a případně jej i 

dokonaly. 

Dle § 24 odst. 1 trestního zákona je účastníkem na dokonaném trestném činu nebo 

jeho pokusu ten, kdo úmyslně: 

a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor), 

Organizátor je osoba, která zastává při zosnování nebo řízení trestného činu 

dominantní roli (tzn. je zřejmý jeho úmysl zorganizovat trestný čin). Zosnování 

znamená iniciování trestného činu, hledání spolupachatelů, vypracování plánu atp. 

Řízení trestného činu je udělování pokynů jednotlivým osobám, které se na trestném 

činu podílejí.  

V případě, že dojde k excesu hlavního pachatele, organizátor odpovídá pouze za 

takový trestný čin, který zosnoval nebo řídil. Byl-li by organizátor zároveň 

spolupachatelem, posuzovalo by se organizátorství jako přitěžující okolnost dle § 42 

trestního zákoníku, případně jako okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby.  

Organizátorství je nejzávažnější formou účastenství na trestném činu, uvažuje-li se 

trestná součinnost v užším smyslu (tj. v širším slova smyslu je nejzávažnější formou 

součinnosti spolupachatelství). 
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b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), 

Návodce úmyslně svým jednáním v někom vzbudí rozhodnutí spáchat trestný čin, tj. 

navede ho ke spáchání trestného činu (např. sdělí hlavnímu pachateli, kde žije osamělá 

starší žena, která by mohla mít doma nějaké cennosti a kterou by bylo snadné přemoci a 

oloupit, a tímto vyřešit nedostatek vlastních finančních prostředků). 

Stejně jako organizátor, také návodce při excesu hlavního pachatele odpovídá pouze 

za takový čin, ke kterému naváděl. Za návod se bude považovat též najmutí ke spáchání 

trestného činu na objednávku (např. nájemné vraždy), a to za předpokladu, že bez 

najmutí by osoba tento čin nechtěla spáchat, tj. že najmutí v ní vzbudilo rozhodnutí 

konat, jinak by šlo pouze o psychickou pomoc – utvrzování. Navádí-li návodce osobu 

trestně neodpovědnou, bude se jednat o nepřímé pachatelství, nikoliv o návod. 

c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením 

prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při 

činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu 

(pomocník). 

Pomocník svým jednáním, ať už fyzicky (např. opatřením zbraně, odvozem na místo 

činu) nebo psychicky (např. utvrzením, že to hlavní pachatel dokáže, poskytnutím tipu, 

která oběť by byla nejvhodnější), úmyslně pomůže hlavnímu pachateli spáchat trestný 

čin, a to buď před spácháním činu, nebo při něm.  

Výčet druhů pomoci v zákoně je pouze demonstrativní. Pomoc psychická spočívá 

v pomáhání již rozhodnutému pachateli, že čin spáchá, na rozdíl od návodu, který 

v pachateli vyvolá rozhodnutí spáchat trestný čin.  

Pomoc je nejméně závažnou formou účastenství.41 

                                                 
41 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon, komentář – díl I. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, str. 

64–72.; a dále Šámal, P. a kolektiv. Trestní zákoník I. § 1 až 129. Komentář. 1. vydání. Op. cit., str. 264–

298. 
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2.6.  Násilí a agrese 

Vražda je projevem násilného chování pachatele. Při mnohočetných vraždách hraje 

násilí i agrese významnou roli. Sériové vraždy totiž spadají do skupiny násilných 

trestných činů kořistnického typu, kdy pachatel skrze násilí sleduje určitý cíl (např. 

získání majetku, sexuální uspokojení, zbavení se svědka, u sadistických pachatelů též 

hrubé, destruktivní násilí samo o sobě). Také masové vraždy mohou být zařazeny mezi 

násilné trestné činy kořistnického typu, ale mohou se řadit i mezi jiné trestné činy (např. 

vraždy z nenávisti či msty), dle povahy konkrétního činu. U těchto vražd hraje roli 

motivace, např. zvýšení sebevědomí, a dále charakterové rysy osobnosti (např. 

výbušnost, snížená schopnost sebekontroly).42 

Násilí může být definováno jako činnost, která vede k újmě, tj. k fyzickému či 

psychickému poškození, nebo dokonce k usmrcení oběti.43 Teorie rozlišuje dvě formy 

násilí, a to násilí fyzické a násilí psychické. 

❖ Fyzické násilí (vis absoluta) – násilí, které oběti nenechá žádnou možnost 

projevit vlastní vůli (zejména případy, kdy je oběť omezena v pohybu). 

❖ Psychické násilí (vis compulsiva) – násilí s cílem donutit oběť k určitému 

jednání, oběť sice může projevit vlastní vůli, ale tato je zásadně ovlivněna vůlí 

pachatele (např. vyhrožování oběti fyzickým či psychickým násilím, s cílem 

donutit ji, aby se podvolila). 

Agresí44 rozumíme úmyslný útok, resp. chování vůči jiné osobě, zvířeti, případně i 

vůči neživému objektu s cílem je poškodit nebo zničit.45 Existuje však řada typologií i 

definic agrese, a žádná z nich není všeobecně uznávaná.  

                                                 
42 Marešová, A. Násilná kriminalita v nejisté době. Op. cit., str. 31 a 88. 

43 Tamtéž, str. 18. 

44 Marešová také upozorňuje, že s agresí je zaměňován pojem agresivita, jež představuje spíše vnitřní 

sklony k útočnému jednání, přičemž agresivita je evolučně do určité míry vyvinuta u většiny živočichů a 

slouží k přežití (Tamtéž). 

45 Kuchta, J., Válková, H. a kolektiv. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Op. cit., str. 454. 
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Někteří autoři dokonce pojmy agrese a násilí vůbec nerozlišují. Například Čírtková 

upozorňuje, že je možno rozlišit agresi kriminální od agrese, jež nemá kriminální 

podobu. O kriminální agresi pak půjde pouze v případě, že chování bude směřovat 

k ohrožení nebo poškození zájmů a hodnot chráněných zákonem. V tomto smyslu 

rozlišuje:   

❖ Kriminální agresi ofenzivní – je útočná, spojená s hněvem, zlobou a vztekem, či 

dokonce zuřivostí. 

❖ Kriminální agresi defenzivní – je obranná, spojená s pocitem strachu a 

ohrožení.46  

Dle mého názoru je také výstižná typologie od Koukolíka, který pojmy násilí a 

agrese rozlišuje. Násilí člení na tělesné (prosté fyzické), sexuální (založené na 

sexuálním chtíči) a psychologické.47 Dále rozlišuje tři typy agrese:  

❖ Agrese reaktivní, impulzivní – neplánovaná, zkratkovitá reakce na nějaký vnější 

(i zdánlivě) negativní podnět, bez promyšlení možných následků. U této formy 

agrese je typický zrychlený dech, pocení, překrvení organismu a prudké pohyby. 

Po uklidnění pachatel obvykle trpí výčitkami svědomí. 

❖ Agrese predátorská – důkladně promyšlená, citově chladná, plochá. Žádné 

výčitky svědomí nenásledují, agresor si je dobře vědom důsledků, a tyto jsou i 

jeho záměrem. Pachatel je klidný, tj. nevyskytují se u něj projevy spojené 

s činností nervového systému jako u agresora impulzivního. 

Možná je také kombinace obou předchozích typů. Dlouhodobá frustrace a pocit 

křivdy a nespravedlnosti může vytvářet agresi predátorskou, poté postačí nějaký 

poslední podnět a nastane agrese reaktivní (časté u masových vrahů, tzv. šílených 

střelců). 

                                                 
46 Čírtková, L. Policejní psychologie. Aleš Čeněk, 2006, str. 180-181. 

47 Koukolík, F. Sociální mozek. Praha: Karolinum, 2006, str. 38. 
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❖ Agrese psychotická – vyvolaná duševní poruchou nebo intoxikací organismu 

návykovou látkou. Takový agresor obvykle není s to zpracovat správně podněty 

z okolí. Osoba může mít vizuální či zvukové halucinace, tj. vidí, slyší nebo cítí 

věci, které reálně nejsou (např. imperativní halucinace, při kterých jedinec slyší 

hlas, který mu přikazuje nějakým způsobem jednat). Může také trpět bludy, tedy 

mylnými přesvědčeními (např. přesvědčení o svém pronásledování, ohrožení, 

nebo o vlastní jedinečnosti, mimořádných schopnostech či neodolatelnosti).48 

2.6.1. Biologické hledisko násilí a agrese 

Zajímavým shledávám biologické hledisko agrese a násilí. Sapolsky, tvrdí, že 

ačkoliv si lidé dlouhou dobu mysleli, že vraždění (jehož účelem není získat potravu) a 

systematické vyvražďování je ryze lidskou záležitostí, studie ukazují, že tomu tak není. 

Odkazuje na Sarah Hrdy, která ve svém výzkumu byla svědkem toho, že samci opice 

druhu langur zavraždili mláďata jiných samců (nikoliv pro získání potravy nebo 

v sebeobraně, ale kvůli eliminaci konkurence). Příčiny byly dle zjištění 

psychopatologické, vytvořené degradací jejich populace. V následných studiích pak 

bylo zjištěno, že konkurenčního vraždění mláďat z jiných skupin se dopouští i mnoho 

jiných živočišných druhů.  

Dále Sapolsky odkazuje na Jane Goodall, která zdokumentovala řadu případů kdy 

šimpanzí samice zabily mláďata jiných samic, nebo kdy se samci šimpanzů vraždili 

navzájem.  Dokonce u šimpanzů zaznamenala také případy organizovaného násilí. 

Skupina samců z jedné skupiny šimpanzů organizovaně a systematicky zabíjela samce 

ze sousední skupiny, a to pouze na základě jejich příslušnosti k této jiné skupině. 

Takové chování naplňuje znaky genocidy. Šimpanzi ovšem nezabíjí pouze příslušníky 

jiných skupin. Existují také případy, kdy šimpanzi zavraždili příslušníka své vlastní 

skupiny (např. svého tyranského vůdce).49 

                                                 
48 Koukolík, F. O lidech a životě. Op. cit., str.17–21.; a dále Pavlovský, P., a kolektiv. Soudní psychiatrie 

a psychologie: 4., aktualizované vydání. Grada Publishing, 2012, str. 30–31. 

49 Whyte, Ch. Chimps beat up, murder and then cannibalise their former tyrant [online]. 30. 1. 2017 [cit. 

7. 5. 2019]. Dostupné z: https://www.newscientist.com/article/2119677-chimps-beat-up-murder-and-then-

cannibalise-their-former-tyrant/.; dále také: Roach, J. Chimp Gangs Kill to Expand Territory [online]. 21. 

https://www.newscientist.com/article/2119677-chimps-beat-up-murder-and-then-cannibalise-their-former-tyrant/
https://www.newscientist.com/article/2119677-chimps-beat-up-murder-and-then-cannibalise-their-former-tyrant/
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 Z uvedeného je tedy zřejmé, že vraždění, a dokonce ani to plánované a 

systematické, nelze přisuzovat pouze člověku. Co však doposud (dle dosavadních 

výzkumů) zůstává výsadou lidského druhu je kombinace násilí a agrese se sexuálním 

chováním. Takové chování nezahrnuje pouze sexuálně motivované násilné trestné činy 

(např. sexuální vraždu), ale také sexuálně-násilné chování, které nelze považovat za 

kriminální jednání (zejména případy dobrovolného sadomasochismu).  

Nad rámec výše uvedeného zmiňuji ještě další poznatek, a to, že některé živočišné 

druhy (např. šimpanzi) jsou schopné empatie, ačkoliv pouze v omezené míře. Pokus byl 

proveden také u laboratorních krys, a i u nich bylo prokázáno, že soucítí s členy vlastní 

skupiny. Toto zjištění je zajímavé zejména je-li vzato v úvahu, že psychopaticky 

založená osobnost často není empatického cítění schopna vůbec.50 

2.7.  Nebezpečnost pachatele 

Významným faktorem pro rozhodování o výměře a druhu trestu i pro zacházení 

s pachatelem by měla být jeho nebezpečnost, tj. jaká je pravděpodobnost, že se opět 

dopustí nějakého trestného činu (zrecidivuje).  

Prognózování budoucího chování pachatele však není jednoduchým úkolem. 

Komplikace forenzním psychologům způsobuje samotný výklad pojmu nebezpečnost, 

neboť z trestně-právního hlediska se týká konkrétních činů, zatímco z hlediska 

psychologického se zkoumají osobnostní rysy pachatele, které zakládají předpoklad 

vyšší pravděpodobnosti recidivy.51  

                                                                                                                                               

6. 2010 [cit. 7. 5. 2019]. Dostupné z: https://news.nationalgeographic.com/news/2010/06/100621-science-

chimpanzees-chimp-gangs-kill-mitani/; anebo též: Lincoln Park Zoo. Nature of war: Chimps inherently 

violent; Study disproves theory that ‘chimpanzee wars‘ are sparked by human influence [online]. In: 

ScienceDaily. 17. 9. 2014 [cit. 7. 5. 2019] Dostupné z: 

https://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140917131816.htm. 

50 Sapolsky, R. Human Sexual Behavior III & Aggression I. Youtube [online]. Zveřejněno 1. 2. 2011. [cit. 

21. 4. 2019]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=JPYmarGO5jM. 

51 Čírtková, L. Forenzní psychologie. Op. cit., str 96–99. 

https://news.nationalgeographic.com/news/2010/06/100621-science-chimpanzees-chimp-gangs-kill-mitani/
https://news.nationalgeographic.com/news/2010/06/100621-science-chimpanzees-chimp-gangs-kill-mitani/
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140917131816.htm
https://www.youtube.com/watch?v=JPYmarGO5jM
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Další problém nastává z hlediska etiky. Mises říká, že limitovaná úspěšnost 

takových předpovědí vyplývá již z charakteru světa, ve kterém žijeme a jednáme. 

Uvádí, že: „Jednou z fundamentálních podmínek života a jednání člověka je skutečnost, 

že jedinec nikdy neví, co nastane v budoucnosti.“52 (překlad vlastní). S dosavadními 

poznatky není možno s absolutní jistotou predikovat, jak se konkrétní osoba bude 

chovat. Je však eticky správné s ní zacházet nějakým způsobem (např. omezovat ji na 

svobodě) pouze na základě určité míry více či méně subjektivně určené 

pravděpodobnosti? 

Český právní řád zakotvuje trestně-právní zásadu in dubio pro reo (v pochybnostech 

ve prospěch obviněného), která se hodnotově překrývá se zásadou in dubio pro libertate 

(v pochybnostech ve prospěch svobody), přičemž obojí vyplývá z principu presumpce 

neviny. Laicky řečeno, česká společnost uplatňuje zásadu, že je lepší, aby byli dva 

neusvědčení potenciální pachatelé na svobodě, než aby byl jeden nevinný člověk za 

mřížemi. Pro odsouzení obviněného je tedy nutné, aby mu byl skutek prokázán nade vší 

pochybnost. Požadavek, jež je stanoven v § 2 odst. 5 trestního řádu, zní: „Orgány činné 

v trestním řízení postupují v souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými v tomto 

zákoně a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou 

důvodné pochybnosti…“.53  

Jiná je však situace v případě, kdy byl člověk usvědčen, tedy byla mu prokázána 

vina a rozhoduje se o jeho trestu, ačkoliv si kritici kriminálního prognózování argument 

in dubio pro libertate často vypůjčují. Přestože předvídání budoucího chování pachatele 

nemůže být považováno za absolutně směrodatné, nelze od zhodnocení nebezpečnosti 

pachatele zcela upustit. Samotné trestní právo klade na soudce požadavek zhodnotit 

možnost nápravy pachatele a predikovat jeho budoucí chování. Tento požadavek je 

zakotven v § 39 trestního zákoníku, dle něhož je nutno při stanovení druhu a výše trestu 

přihlédnout mimo jiné též k možnosti pachatelovy nápravy, a k účinkům a důsledkům 

trestu, jež lze očekávat pro jeho budoucí život.   

                                                 
52 von Mises, L. Theory and History: An Interpretation of Social and Economic Evolution. Ludwig von 

Mises Institute, 1957, str. 180: „One of the fundamental conditions of mans’s existence and action is the 

fact that he does not know what will happen in the future“. 

53 Česko. Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 1961, částka 66. § 2 odst. 5. Dostupný také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141
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Existuje několik přístupů posuzování nebezpečnosti pachatele, z nichž za zmínku 

stojí zejména tabulkové zjišťování přítomnosti tzv. prediktorů, tj. příznačných 

charakteristik chování pachatelů. Jednotlivé prediktory se mohou v tabulkách odlišovat 

dle uvážení jejich autorů. V Evropě se uplatňuje zejména Mezinárodní klasifikace 

nemocí a souvisejících zdravotních problémů (ICD-10), vytvořená pod záštitou Světové 

zdravotnické organizace při OSN. Mezi prediktory řadí především: bezohlednost, 

citovou chladnost, nezodpovědnost, pracovní nekázeň a nerespektování norem, 

neschopnost dlouhodobého vztahu, agresivitu, impulzivnost, lhostejnost, neschopnost 

přiznat vlastní vinu a obviňování druhých.54 

Obecně se pro hodnocení používá tzv. intuitivní metoda predikce, kdy osoby (ať už 

soudce, policista, dozorce atp.) samy odhadují, jak s jedincem zacházet dle jeho 

osobnostních charakteristik. S negativním vývojem lze počítat zejména v případě 

přítomnosti rizikových faktorů, kterými jsou: kriminalita v rodině, problémové chování 

ve škole, nízké vzdělání, nezodpovědnost, abúzus návykových látek, špatné nebo zcela 

vymizelé sociální vazby, případné poruchy osobnosti a snížený intelekt.55 

2.7.1. Nebezpečnost pachatele vraždy  

Vícero autorů se pokusilo o posouzení nebezpečnosti pachatelů trestných činů, 

jejichž objektem byl lidský život. Čírtková odkazuje na typologii Rodeho a Schelda, 

která do jisté míry odpovídá též obecné typologii vrahů, uvedené v následující části této 

diplomové práce. Podle jejich typologie jsou pachatelé vražd rozděleni dle jejich motivu 

a potenciální nebezpečnosti takto: 

❖ Afektivní pachatel – vraždí na základě určitého předchozího negativního 

impulsu. Nebezpečnost takového pachatele je obvykle nízká a recidiva je 

nepravděpodobná (typické jsou domácí, resp. partnerské vraždy v afektu). 

❖ Deviantní pachatel – vraždí většinou náhodně vybrané oběti za účelem 

uspokojení svých deviantních fantazií. Nebezpečnost pachatele bývá vysoká. 

                                                 
54 Čírtková, L. Forenzní psychologie. Op. cit., str. 100–104. 

55 Gřivna, T., Scheinost, M., Zoubková, I. a kolektiv. Kriminologie, 4. aktualizované vydání. Op. cit, str. 

109–111. 
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❖ Racionální pachatel – vraždí za určitým účelem, promyšleně, vražda je pouze 

instrumentem k dosažení zisku. Nebezpečnost pachatele bývá vyšší (případy 

loupežných vražd, zbavení se nepohodlných svědků a další).56 

2.7.2. Penologické hledisko 

Z penologického hlediska je nutno uvažovat o eliminaci nebezpečného pachatele a o 

ochraně společnosti. Z výše zmíněných typologií lze zaznamenat, že někteří pachatelé 

mohou trpět psychickými poruchami, které mohou být často způsobené biologickými 

odlišnostmi. Pokus o jejich nápravu musí nutně zahrnovat určitý druh léčby. Pro tyto 

účely jsou v České republice vytvořeny instituty ochranného léčení a zabezpečovací 

detence, jež je možno uložit samostatně nebo vedle trestu, nikoliv však oba současně. 

Trestní zákoník stanovuje případy, kdy je uložení ochranného léčení a zabezpečovací 

detence soudem obligatorní a kdy fakultativní.  

2.7.2.1. Ochranné léčení 

Ochranné léčení57 soud obligatorně stanoví, je-li pachatel shledán nepříčetným a 

jeho pobyt na svobodě je nebezpečný. Dále je stanoví vedle trestu, případně upustí-li od 

potrestání, pokud jde o pachatele, který spáchal trestný čin ve stavu zmenšené 

příčetnosti nebo ve stavu vyvolaném duševní poruchou (nevyvolaném úmyslně, či z 

nedbalosti návykovou látkou), bude-li takové léčení dle soudu vhodnější než trest.  

Výkon ochranného léčení je stanoven buď jako ambulantní nebo ústavní, nicméně 

tyto formy lze dle potřeby měnit. Ústavní ochranné léčení je přísnější a je možno jej (na 

rozdíl od ambulantní formy) změnit na zabezpečovací detenci, předpokládá tedy větší 

nebezpečnost pachatele. 

                                                 
56 Čírtková, L. Forenzní psychologie. Op. cit., str.104–106. 

57 Podrobnou úpravu institutu ochranného léčení lze nalézt v § 99 trestního zákoníku a v § 83–89 zákona 

č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 
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2.7.2.2. Zabezpečovací detence 

Pro nejzávažnější případy (včetně vražd) slouží institut zabezpečovací detence58, 

který byl do právního řádu zaveden roku 2009. Obligatorně ji soud stanoví pachateli, 

jenž byl shledán nepříčetným, ale spáchal čin, který naplňuje znaky zločinu59, jeho 

pobyt na svobodě je nebezpečný a ochranné léčení by nebylo dostačující. Dále ji stanoví 

za současného upuštění od potrestání i pachateli, který spáchal zločin ve stavu 

zmenšené příčetnosti nebo ve stavu vyvolaném duševní poruchou, bude-li 

zabezpečovací detence vhodnější než trest i ochranné léčení. Zabezpečovací detence 

trvá tak dlouho, dokud to vyžaduje ochrana společnosti. 

Pachatelé, kterým bude pravděpodobně uložena zabezpečovací detence jsou 

zejména osoby, které se dopustily zločinů, a u nichž je diagnostikována psychóza (tj. 

duševní nemoc), mentální retardace, těžká sexuální deviace nebo jiná závažná porucha 

osobnosti. Dále bude uložena v některých případech i pachatelům, kteří zneužívají 

návykové látky.60 

Dle statistiky bylo k 1. 1. 2018 v zabezpečovací detenci umístěno celkem 79 

chovanců, z nichž 92 % byli muži a jejich průměrný věk byl 40 let. Průměrná doba 

trvání zabezpečovací detence činila 4 roky, ukončení však bylo nejčastěji z důvodu 

změny na ochranné léčení. Od roku 2009 do roku 2017 byla uložena stu osobám, tj. 

průměrně ji soud ukládá deseti osobám ročně, přičemž zhruba polovina je uložena 

přímo a druhá polovina je uložena změnou z ústavního ochranného léčení (nejčastěji 

z psychiatrického a ze sexuologického).61 

                                                 
58 Podrobnou úpravu institutu zabezpečovací detence lze nalézt v § 100 trestního zákoníku a v zákoně č. 

129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů. 

59 Zločin je dle § 14 odst. 3 trestního zákoníku trestný čin, který není přečinem. Přečiny jsou dle § 14 

odst. 2 téhož zákona všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, za které je stanovena 

horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody stanovena do pěti let. Zvlášť závažný zločin je úmyslný 

trestný čin, pro který je horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody stanovena alespoň na deset let. 

Trestný čin vraždy se považuje za zvlášť závažný zločin. 

60 Scheinost, M. a kolektiv. Kriminalita očima kriminologů. Op. cit., str. 98–99. 

61 Ombudsman, veřejný ochránce práv. Zabezpečovací detence, zpráva ze systematických návštěv 2019, 

str. 29–42. 
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Na základě výše uvedených statistických poznatků lze konstatovat, že posuzování 

osobnosti pachatele je stěžejní pro rozhodnutí o uložení ochranného léčení a 

zabezpečovací detence. I v těchto případech je tak zapotřebí aplikovat kriminalistickou 

prognózu v praxi, což pak má přímý vliv na pachatelův budoucí život. 
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3.  Trestný čin vraždy 

3.1.  Trestný čin vraždy z hlediska trestního práva 

Trestný čin vraždy je ve výčtu skutkových podstat jednotlivých trestných činů ve 

zvláštní části trestního zákoníku uveden jako první, čímž je zdůrazněna jeho závažnost. 

Je zařazen do hlavy I., tedy do kategorie trestných činů proti životu a zdraví. Legální 

definice uvedená v § 140 trestního zákoníku zní:  

§ 140 

Vražda 

(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let. 

(2) Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude 

potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let. 

(3) 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. 

(4) Příprava je trestná.62 

 

                                                 
62 Česko. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2009, částka 11. § 140. Dostupný také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#cast2. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#cast2
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Z výše uvedené legální definice je patrné, že obsahuje jednu základní skutkovou 

podstatu – vraždu prostou (odst. 1) a jednu kvalifikovanou skutkovou podstatu – vraždu 

s rozmyslem nebo po předchozím uvážení (odst. 2). V odst. 3 jsou pak vymezeny 

okolnosti, které podmiňují použití vyšší trestní sazby (odst. 3). Příprava je trestná vždy 

(odst. 4). Dolní hranice trestní sazby základní skutkové podstaty je 10, resp. 12 let, 

trestný čin vraždy se tedy řadí mezi zvlášť závažné zločiny.  

3.1.1. Vražda prostá, vražda s rozmyslem nebo po předchozím 

uvážení 

3.1.1.1. Vražda prostá 

Vražda spáchaná bez rozmyslu a bez předchozího uvážení (tj. negativní definice). 

Pachatel jedná spontánně, často v afektu. Jedná se o okamžitou reakci na vzniklou 

situaci (např. je-li pachatel dlouhodobě frustrován chováním oběti, ale jeho rozhodnutí 

ji usmrtit nastane až při natolik vyhrocené situaci, že v pachateli vyvolá afekt a své 

rozhodnutí zrealizuje).  

3.1.1.2. Vražda s rozmyslem nebo po předchozím uvážení 

1) Vražda s rozmyslem 

 Vraždě předcházelo určité promyšlení, zhodnocení výhod a nevýhod spáchání 

samotného činu, případně kratší promyšlení vhodného postupu. Hovoří se o tzv. 

myšlenkové fázi (fázi premeditace). 

2) Vražda po předchozím uvážení 

 Vraždě předcházelo nejen promyšlení a zhodnocení výhod a nevýhod (tj. fáze 

premeditace), ale také proběhla fáze plánování. Pachatel důkladně volil postup, 

prostředky, které hodlá použít, případně též možnosti vyhnutí se postihu.  
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3.1.2. Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby 

Z hlediska mnohonásobných vrahů bude využitelná převážně skutková podstata dle 

odstavce druhého. Zároveň se však také bude nabízet aplikace odstavce třetího, tedy 

okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby. Mezi takové okolnosti řadíme těžší 

následek (tj. spáchání činu na více osobách), vraždu spáchanou na zranitelnější oběti (tj. 

těhotné ženy, děti, některé osoby v souvislosti s výkonem jejich povolání, z rasových, 

etnických či náboženských důvodů), závažný způsob provedení činu (tj. opětovně, 

zvlášť surově či trýznivě) nebo spáchání činu ze zavrženíhodné pohnutky (tj. k získání 

majetkového prospěchu, k zakrytí jiného trestného činu apod.) 

Při posuzování sériových vrahů se bude patrně aplikovat okolnost „opětovně“. 

Jejich činy jsou totiž posuzovány jako několik skutků (vícečinný souběh trestných 

činů), tj. série několika vražd s určitým časovým rozestupem. Stejná okolnost se bude 

aplikovat také u vrahů-recidivistů. Pro srovnání se u masových vrahů (případně u vrahů 

záchvatových) naopak použije okolnost „usmrcení dvou a více osob“, neboť pachatel 

usmrtil více osob (případně se o to pokusil) v bezprostřední návaznosti a v krátkém 

časovém úseku v rámci jednoho skutku. Půjde tak o jeden trestný čin vraždy s více 

oběťmi (pro konstatování masové vraždy jsou dle definice nutné alespoň 4 oběti).   

Podobně bude u sériových vrahů často aplikována také okolnost spáchání „zvlášť 

surovým nebo trýznivým způsobem“. Zvlášť surový způsob provedení se týká případů, 

kdy pachatel oběť vraždí brutálním způsobem či za použití extrémního násilí (bez 

ohledu na to, zda oběť útoky vnímá, zda je při vědomí). Uvažují se však pouze útoky 

vedené před usmrcením oběti (nikoliv postmortální zohavování, čtvrcení těla za účelem 

jeho ukrytí apod.). Za zvlášť surový způsob provedení se bude považovat zejména ubití, 

udupání, několikanásobné zasazení bodných ran a následné škrcení atd. Zvlášť trýznivý 

způsob znamená, že oběť je vystavena trýznění, mučení, útrapám, ať už dlouhotrvajícím 

a méně intenzivním nebo naopak. Jedná se například o pomalé přiškrcování, řezání a 

následné vykrvácení atp.  



38 

 

U sexuálních a loupežných vražd připadá v úvahu též aplikace okolnosti „spáchání 

ze zavrženíhodné pohnutky“, resp. za účelem získání majetkového prospěchu či zakrytí 

jiného trestného činu (zejména znásilnění, případně vydírání, nedojde-li k znásilnění).  

U sexuálních vražd je však nutno zjistit, nejedná-li se o pachatele trpícího sexuální 

deviací, kdy pohnutka nebude dána zaviněním pachatele, ale biologicky. Bude-li však 

pachatel jinak sexuálně „normální“, bude se jednat o pohnutku zaviněnou, vyvírající 

z pachatelovy zvrhlosti.63  

3.1.3. Objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka 

Teorie rozlišuje objekt, objektivní stránku, subjekt a subjektivní stránku trestného 

činu jakožto obligatorní znaky skutkové podstaty trestného činu.  

Objektem je u trestného činu vraždy lidský život, jehož ochrana je zakotvena 

Listinou základních práv a svobod a také jinými mezinárodněprávními dokumenty, 

přičemž život člověka je považován za základní lidské právo.  

Objektivní stránka je dána způsobem spáchání trestného činu a jeho následkem, 

mezi nimiž existuje kauzální nexus. Způsob může být u vraždy různý, ať už jednáním či 

opomenutím právních povinností, a to působením jednorázovým, krátkodobým nebo i 

dlouhodobým. Následkem je smrt člověka (jedná-li se o čin dokonaný). Okamžikem 

smrti je biologická smrt mozku, tedy stav, kdy již nelze obnovit životní funkce 

organismu.  

Subjektem, resp. pachatelem může být kdokoli (viz první kapitola této diplomové 

práce), nejedná-li se o trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou.  

Posledním znakem trestného činu je subjektivní stránka, tedy souhrn znaků, které 

charakterizují psychiku pachatele ve vztahu k činu. Vražda (i zabití) vždy zahrnuje 

úmysl64 usmrtit (ať už přímý či nepřímý). Úmysl nepřímý se však poměrně obtížně 

                                                 
63 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 2011, 

str. 1307–1323. 

64 Úmysl je definován v § 15 trestního zákoníku. Přímý úmysl značí, že pachatel chtěl porušit nebo 

ohrozit zájem chráněný zákonem způsobem uvedeným v zákoně. Nepřímý úmysl znamená, že pachatel 
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prokazuje. Ústavní soud konstatoval, že nepřímý úmysl není možno pouze 

předpokládat, ale je nutno jej podložit důkazy, tzn. zavinění musí být prokázáno, nikoliv 

presumováno.65 Dalšími znaky subjektivní stránky trestného činu jsou pak zejména 

motiv a záměr pachatele.66 

3.1.4. Dolus generalis 

Za zmínku také jistě stojí tzv. dolus generalis. Pachatelé vražd, zejména těch 

sériových, se často snaží zahladit stopy a mimo jiné se zbavují těla oběti. Může se však 

stát, že ačkoliv se pachatel domnívá, že oběť je již mrtvá, tato ještě žije. Pachatel pak 

v domnění, že se zbavuje mrtvého těla například vhodí oběť do řeky či zakope do země. 

Při pozdější pitvě je pak prokázána přítomnost vody (hlíny) v plicích oběti, která 

poukazuje na to, že ta ještě dýchala, tzn. žila v době, kdy byla vhozena do vody 

(zakopána) a příčinou její smrti bylo tedy utonutí (udušení). V těchto případech český 

právní řád bude pohlížet na pachatele tak, že se dopustil pokusu o vraždu podle § 21 

odst. 1, § 140 ve vícečinném souběhu s trestným činem usmrcení z nedbalosti podle § 

143 odst. 1 trestního zákoníku. Důvodem je skutečnost, že pachatelovo zavinění (tedy 

úmysl) nevedlo k usmrcení oběti, nýbrž pouze k pokusu o usmrcení oběti (neboť oběť 

nezemřela v důsledku tohoto jednání). Při zahlazování stop (zbavení se těla oběti) neměl 

pachatel úmysl oběť usmrtit (neboť se domníval, že již mrtvá je), a proto způsobil její 

smrt neúmyslně, avšak zaviněně (z nedbalosti). O dokonaný trestný čin vraždy (a tedy o 

dolus generalis) by se jednalo pouze v případě, že pachatel se těla oběti takto zbavil 

proto, aby se ujistil, že ji opravdu usmrtil (tj. v úmyslu usmrtit oběť pro případ, že je 

ještě živa).67  

                                                                                                                                               

věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit takový zájem, a pro případ, že je poruší, byl s tím 

srozuměn, resp. byl s tím smířen. Druhým stupněm zavinění je nedbalost.  

65 Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 722/09, ze dne 7. 1. 2010. 

66 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 1. vydání. Op. cit., str. 1295–1307. 

67 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze 7. 12. 1988 sp. zn. 1 To 34/88 (R 12/1990). 
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3.1.5. Ostatní úmyslné trestné činy, jejichž objektem je lidský život 

3.1.5.1. Zabití 

Od trestného činu vraždy je nutno odlišit trestný čin zabití dle § 141 trestního 

zákoníku, jehož legální definice je následující: 

§ 141 

Zabití 

(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného 

omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání 

poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody na tři léta až deset let. 

(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 

a) na dvou nebo více osobách, 

b) na těhotné ženě, nebo 

c) na dítěti mladším patnácti let.68 

Ačkoliv je zabití taktéž formou úmyslného usmrcení člověka, je podmíněno buď 

silným rozrušením pachatele nebo předchozím zavrženíhodným jednáním poškozeného. 

Některé případy usmrcení partnerů přichycených při nevěře tedy mohou být za určitých 

okolností považovány za zabití. Ve vztahu k trestnému činu vraždy se jedná o 

privilegovanou skutkovou podstatu, tedy takovou, za kterou zákon stanoví mírnější trest 

než za základní skutkovou podstatu. 

Pro úplnost třeba dodat, že za vraždu nebo zabití je v České republice považována 

též aktivní přímá eutanázie, tedy úmyslné usmrcení pacienta, který trpí nevyléčitelnou 

nemocí, doprovázenou například nesnesitelnými bolestmi, přičemž úmyslem je 

milosrdenství a předpokládá se souhlas pacienta. Jedná se tedy o usmrcení ze soucitu, 

což může být okolnost považovaná za „jiné omluvitelné hnutí mysli“ dle § 141 trestního 

zákoníku.  

                                                 
68 Česko. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2009, částka 11. § 141. Dostupný také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#cast2. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#cast2
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3.1.5.2. Vražda novorozeného dítěte matkou 

Další privilegovanou skutkovou podstatu zákonodárce použil pro případ vraždy 

novorozeného dítěte matkou. Legální definici tohoto trestného činu je možno nalézt v § 

142 trestního zákoníku, a uvádím ji pouze pro úplnost, neboť čin není předmětem této 

diplomové práce. 

§ 142 

Vražda novorozeného dítěte matkou 

Matka, která v rozrušení způsobeném porodem úmyslně usmrtí při porodu nebo 

bezprostředně po něm své novorozené dítě, bude potrestána odnětím svobody na tři léta 

až osm let.69 

3.2.  Trestný čin vraždy z hlediska kriminologie 

Dle statistik poskytnutých Policií ČR se počet vražd na území České republiky od 

roku 1989 zvyšoval, přičemž statistického vrcholu bylo dosaženo v letech 1997 (291 

vražd) a 1998 (313 vražd), tj. cca 300 evidovaných vražd. Od roku 1998 obecně dochází 

k postupnému snižování počtu těchto závažných trestných činů (ačkoliv s drobnými 

výkyvy). V roce 2017 bylo evidováno celkem 146 vražd.70  

3.2.1. Členění vražd 

Na základě motivace pachatelů lze vraždy rozdělit do konkrétních skupin, které jsou 

charakterizovány určitými podobnými znaky. Za základní rozdělení vražd je možno 

považovat dělení na: 

❖ Vraždy vztahové – oběť má osobní vztah k pachateli. 

                                                 
69 Česko. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2009, částka 11. § 142. Dostupný také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#cast2. 

70 Policie České republiky. Počet vražd a loupeží od roku 1989 [online]. Schimmer, D., 10. 12. 2018 [cit. 

12. 4. 2019] Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/pocet-vrazd-a-loupezi-od-roku-1989.aspx. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#cast2
https://www.policie.cz/clanek/pocet-vrazd-a-loupezi-od-roku-1989.aspx
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❖ Vraždy nevztahové – oběť nemá k pachateli žádný vztah. Jde obvykle o vraždy 

loupežné, sexuální, nájemné a jiné instrumentální vraždy.71 

Toto dělení se v podstatě odráží také v policejních statistikách72, které uplatňují tzv. 

takticko-statickou klasifikaci, na jejímž základě jsou vraždy členěny na: 

▪ Loupežné vraždy – často naplánované činy, typické je užití střelné či bodné 

zbraně a časté je též jednání ve spolupachatelství. Cílem je zmocnění se věci, 

kterou má oběť v držbě, pocity oběti bývají ignorovány. Možnost recidivy je 

poměrně vysoká. 

▪ Sexuální vraždy – obvyklá je vysoká úroveň brutality, bezohlednost a 

neschopnost empatie pachatele ve vztahu k oběti. Zbraní je obvykle škrtidlo 

nebo nůž. Pachatel může trpět nějakým typem sexuální deviace (pak se může 

uchylovat i k mučení či zohavování oběti). Hlavním cílem (primární motivací) je 

pachatelovo sexuální uspokojení, přičemž k tomu mu dopomáhá právě násilné 

provedení činu. Tyto vraždy jsou často páchány pod vlivem alkoholu, kdy je 

zároveň snížena schopnost sebeovládání pachatele. Možnost recidivy je vysoká. 

Jednalo-li by se o zavraždění oběti z důvodu snahy zakrýt jiný trestný čin 

(znásilnění, vydírání), nelze hovořit o pravé sexuální vraždě.  

▪ Vraždy motivované osobními vztahy – neplánované, situační vraždy, následky 

vyhrocené situace mezi osobami, jež se vzájemně znají. Pachatel obvykle 

v rámci afektu způsobí oběti mnohočetná poranění, nicméně později (po tom, co 

se uklidní) často činu lituje a nezřídka sám kontaktuje policii. Tyto vraždy jsou 

nejčastější, vztahový motiv se vyskytuje ve více než polovině všech případů. U 

těchto pachatelů je recidiva nepravděpodobná. 

▪ Vraždy na objednávku – plánované, promyšlené vraždy, pachatel jedná 

s chladnou hlavou, nikoliv pod vlivem návykových látek. Vrah uklízí místo činu 

a zakrývá stopy, aby nebyl dopaden. Je najat jinou osobou a má z činu obvykle 

                                                 
71 Čírtková, L. Forenzní psychologie. Op. cit., str. 208. 

72 Statistiky Policie České republiky jsou dostupné online na: https://www.policie.cz/statistiky-

kriminalita.aspx. 

https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx
https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx
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majetkový prospěch. Nemusí mít žádný vztah s obětí, ale existují též případy 

najmutí např. příbuzného k odstranění partnera. U těchto vražd je 

pravděpodobnost recidivy vysoká, jedná-li se o případ neznámé oběti. 

▪ Vraždy novorozence matkou – nejsou časté, obvykle jsou páchány ženami, které 

dítě nechtějí (případy nechtěného těhotenství). Tyto ženy pak většinou 

nenavštěvují lékaře, rodí doma a dítě buď usmrtí samy, nebo jej odloží na nějaké 

místo, kde ovšem nelze předpokládat, že by se ho někdo ujal (např. popelnice). 

Je nutno také ověřit, zda žena čin nespáchala v důsledku laktační psychózy, 

poporodní duševní poruchy, jejíž diagnostika by mohla vést ke 

konstatování nepříčetnosti.  

▪ Ostatní vraždy – mezi tyto se řadí například vraždy spáchané v souvislosti 

s drogami, organizovaným zločinem aj.73 

Marešová uvádí, že navzdory tomu, že se zejména po revoluci obecně zvyšoval 

počet loupežných, resp. instrumentálních vražd, nejčastějším motivem bývají i nadále 

vztahové konflikty. Naopak nejméně časté v České republice bývají vraždy sexuální, 

které jsou ale ve své podstatě nejzávažnější, neboť je vysoce pravděpodobná 

pachatelova recidiva.74 

V literatuře je možno najít další klasifikace vražd, založené nejen na motivaci 

pachatele, ale i na jiných charakteristikách. Například se jedná o rozdělení založené na 

míře odpovědnosti pachatele, která rozlišuje vraždy psychotické a nepsychotické. Dále 

je možno vraždy členit z hlediska jejich četnosti na vraždu prostou (s jednou obětí), 

dvojnásobnou, trojnásobnou a mnohonásobnou vraždu (se 4 a více oběťmi), přičemž 

právě mnohonásobná vražda spáchaná v sérii bude tématem následující kapitoly této 

diplomové práce. 

                                                 
73 Marešová, A. Násilná kriminalita v nejisté době. Op. cit., str. 88–89.; a dále Gřivna, T., Scheinost, M., 

Zoubková, I. a kolektiv. Kriminologie, 4. aktualizované vydání. Op. cit., str. 230–231. 

74 Marešová, A. Násilná kriminalita v nejisté době. Op. cit., str. 88–89. 
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3.3.  Pachatel a oběť trestného činu vraždy 

3.3.1. Pachatel trestného činu vraždy 

Motivace k vraždě bývá často různorodá, a proto také pachatele vražd není možno 

definovat určitými absolutně shodnými vlastnostmi, které by byly společné všem z nich. 

Proto je vhodné motivaci vrahů rozčlenit na tři samostatné skupiny, a určit tak 

pachatelovo předpokládané chování a pravděpodobné rysy. 

❖ Instrumentální motivace – vražda je nástrojem, prostředkem k dosažení zisku 

nebo jiného cíle. Čin je obvykle plánovaný, promyšlený, a pachatel se snaží vše 

zajistit tak, aby nebyl dopaden. 

❖ Afektivní motivace – vražda je vyústěním nějakého konfliktu či stresové, 

zátěžové situace (zejm. partnerská krize). Zpravidla nebývá plánovaná, pachatel 

nepřemýšlí nad důsledky a jeho jednání je zkratovité, tj. pachatel nevidí jiné 

východisko. Může následovat pachatelova sebevražda. 

❖ Deviantní motivace – motivací k vraždě jsou deviantní, atypické myšlenky a 

fantazie pachatele. Nejčastěji se jedná o deviaci sexuální (obvykle sadismus). 

Případné pachatelovy halucinace nebo bludy bývají projevem duševní nemoci a 

mohou být spouštěčem kriminálního jednání. 

V případě deviantní motivace je nutno si uvědomit, že ačkoliv pachatel trpí nějakou 

formou psychické poruchy (např. právě sexuální deviací), nepovede tato diagnóza 

automaticky ke konstatování nepříčetnosti. Naopak těžké duševní nemoci (např. 

schizofrenie nebo paranoia) již k prohlášení pachatelovy nepříčetnosti obvykle vést 

budou.75 

3.3.1.1. Pachatel vraždy – muž 

Nejčastějším rysem pachatelovy osobnosti bývá nízká úroveň vzdělání, jednoduché 

myšlení, snížená sebekontrola, nízké společenské postavení, podprůměrný intelekt, 

                                                 
75 Čírtková, L. Forenzní psychologie. Op. cit., str. 208–209. 
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potlačená schopnost empatie, nepřizpůsobivost, a častý je též abúzus alkoholu.76 Je však 

třeba mít na paměti, že tato deskripce je přiléhavá spíše na pachatele s afektivní či 

deviantní motivací. Naopak pachatelé s instrumentální motivací, zejména nájemní vrazi, 

bývají trpěliví, precizní, schopni organizovat a plánovat. Tyto schopnosti předpokládají 

alespoň průměrnou inteligenci. Instrumentální vrazi jsou schopni se ovládat a jejich 

společenské postavení bývá vyšší. 

3.3.1.2. Pachatelka vraždy – žena 

Pachateli vražd bývají nejčastěji muži (statistika uvádí, že až v 95 % případů)77, 

avšak ani ženám není násilná kriminalita zcela cizí. Pro ženy je typická emoční stránka, 

tj. jejich zločiny jsou často páchány z vášně, pod tíhou emocí. Ženy nejčastěji páchají 

vraždy motivované osobními vztahy (nezřídka se jedná o důsledek dlouhodobé frustrace 

z domácího násilí), případně směřují útok vůči vlastním dětem. Výjimečně se ovšem 

najdou též ženy, které vraždí chladnokrevně bez osobního vztahu k oběti, a to i v sérii.  

Poměrně často se ženy vyskytují v postavení spolupachatelky, kdy dominantní 

úlohu při páchání vražd hraje jejich partner. Ženy-vražedkyně bývají citově chladné, 

ploché, uzavřené a nedůvěřivé, často však méně inteligentní se sklonem k závislosti na 

jiné osobě, neboť trpí malým sebevědomím. Vzhledem k jejich nižší fyzické síle se 

často uchylují k používání střelných zbraní nebo jedů.78  

3.3.1.3. Pachatel vraždy – mladistvý a dítě 

V případě mladistvých pachatelů je typické, že oběť přepadnou, resp. překvapí ji, 

neboť sami jsou fyzicky slabší. Z tohoto důvodu si obvykle vybírají slabé oběti, jako 

jsou děti, ženy, osoby postižené nebo důchodového věku. Neopomenutelný je také fakt, 

že se v posledních letech počet násilných trestných činů spáchaných mladistvými 

zvyšuje, a stejně tak se zvyšuje i brutalita a destruktivnost těchto činů.79 Zajímavé je 

                                                 
76 Marešová, A. Násilná kriminalita v nejisté době. Op. cit., str. 89. 

77 UNODC. Global Study on Homicide 2013 (United Nations publication, Sales No. 14.IV.1) str. 13. 

78 Scheinost, M. a kolektiv. Kriminalita očima kriminologů. Op. cit., str. 88.  

79 Marešová, A. Násilná kriminalita v nejisté době. Op. cit., str. 90–93. 
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zjištění, že poměrně malá část mladistvých pachatelů (pod 10 %) je odpovědná za 

velkou část veškerých trestných činů spáchaných mladistvými (zhruba 70 %), což 

dokazuje, že se v mnoha případech jedná o opakované delikventy.80 

Za specifickou skupinu lze považovat dětské vrahy. Tito patrně nejsou schopni zcela 

pochopit význam smrti, tj. že jejich čin je nevratný. Obvykle vraždí impulzivně, 

přičemž důvodem bývá i úplná banalita, avšak ve výjimečných případech své činy do 

určité míry mohou i plánovat. Promyšlení činu pak může naznačovat nějakou poruchu 

osobnosti dětského vraha. Ačkoliv je v České republice hranice trestní odpovědnosti 

stanovena zákonem na patnáct let, také děti starší dvanácti let mohou být sankciovány 

ve formě ochranné výchovy81, spáchaly-li (po dovršení dvanáctého roku věku) čin, za 

nějž trestní zákoník dovoluje uložit výjimečný trest.82  

3.3.2. Oběť trestného činu vraždy 

Pokud jde o oběti vražd, ze statistického hlediska se jimi stává až dvakrát více mužů 

než žen. V roce 2012 bylo 79 % obětí vraždy mužského pohlaví, zatímco žen bylo 

pouze 21 %.83 To ale neplatí v případě sexuálních a sériových vražd.  

Obětí sexuální vraždy naopak bývá žena ve věku do 30 let, případně žena nad 50 let, 

která s pachatelem nemá žádný vztah, tj. jedná se o oběť neznámou, se kterou pachatel 

naváže kontakt obvykle těsně před činem (náhlé přepadení je ale velmi výjimečné).84  

Také u vražd motivovaných osobními vztahy je oběť mnohem častěji (zhruba 

v 65 % případů) žena (manželka, partnerka, matka), případně dítě. Oběť je z povahy 

činu pachateli dobře známa. 

                                                 
80 Čírtková, L. Forenzní psychologie. Op. cit., str. 73–74. 

81 Bližší úprava institutu ochranné výchovy je obsažena v zákoně č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže a v zákoně č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. 

82 Čírtková, L. Forenzní psychologie. Op. cit., str. 214–216. 

83 UNODC. Global Study on Homicide 2013. Op. cit., str. 13. 

84 Marešová, A. Násilná kriminalita v nejisté době. Op. cit., str. 89. 
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3.4.  Mnohonásobné vraždy 

Pojem mnohočetné vraždění označuje stav, kdy jeden nebo více pachatelů zavraždí 

více osob. Podle způsobu provedení činu a počtu obětí se rozlišují vraždy sériové, 

masové a vražedné vlny. 

3.4.1. Sériové vraždy 

Sériové vraždy („serial murder“, „serial killing“) – zavraždění více než 3 (dle užité 

definice též případně 2) osob samostatně, na jiných místech a v jiném čase. Každá 

vražda je samostatnou událostí, časový rozestup může být i několik let, a mezi činy 

nastává tzv. cooling off perioda (tj. emocionální vychladnutí).  

Motivace bývá často deviantní, čin je plánovaný a oběť je vybíraná záměrně podle 

pachatelem určených kritérií.  

Podrobnější informace o sériové vraždě budou uvedeny v následující kapitole 

diplomové práce. 

3.4.2. Masové vraždy 

Masové vraždy („mass murder“, „mass killing“) – zavraždění 4 a více osob během 

jednoho skutku, tj. v rámci jedné události, na stejném místě a v jednom časovém úseku. 

Avšak i u masových vražd nastává problém s nejednotnými definicemi užívanými 

různými odborníky (někdy 3, někdy 4 oběti). Drbohlav dokonce navrhuje do definice 

zahrnout již 2 oběti, vycházeje z definice sériové vraždy poskytnuté FBI, aby bylo 

možno sériové a masové vrahy dostatečně dobře rozlišit.85  

Motivace je většinou buď afektivní nebo instrumentální, spouštěčem pak bývá 

vnější událost, impulz, který v pachateli vyvolá rozhodnutí zabíjení zrealizovat. Stejně 

jako jiné vraždy, též masovou vraždu může spáchat i skupina pachatelů. Oběti bývají 

                                                 
85 Drbohlav, A. Psychologie masových vrahů: příběhy temné duše a nemocné společnosti. Praha: Grada 

Publishing, 2015, str. 21–22. 
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buď členové rodiny nebo skupina neznámých osob, které se ocitly „ve špatnou dobu na 

špatném místě“. Časté je užití střelné, bodné či sečné zbraně.  

K masovým vrahům řadíme nejen tzv. šílené střelce na školách či jiných veřejných 

místech (často z amoku86) a jiné násobné vrahy, kteří vraždí např. z nenávisti, 

zviditelnění se apod., ale rovněž teroristy a osoby, které se podílí na politicky 

orientovaných čistkách (genocida z důvodu rasové, etnické či náboženské příslušnosti).  

Vzhledem k rozsáhlosti tématu masových vrahů, které by samo vydalo na celou 

diplomovou práci, nelze tomuto věnovat tolik pozornosti, kolik by si zcela nepochybně 

zasloužilo. Pro ilustraci si dovoluji, kromě výše uvedené definice, krátce zmínit čtyři 

známé české případy masových vražd.  

Nejstarším je případ Olgy Hepnarové, která v roce 1973 v Praze ve svých pouhých 

22 letech úmyslně, promyšleně a chladnokrevně najela do lidí čekajících na tramvajové 

zastávce a osm z nich usmrtila. Důvodem jejího činu měla být msta společnosti. Byla 

poslední popravenou ženou v Československu. V roce 2013 útočili masoví vrazi 

v České republice hned dvakrát. V Brně-Ivanovicích vyvraždil Kevin Dahlgren 

čtyřčlennou rodinu, se kterou byl v příbuzenském vztahu a u které dočasně bydlel. Byla 

u něj diagnostikována porucha osobnosti, nicméně v době spáchání činu byl shledán 

příčetným. Po pěti letech spáchal ve věznici Valdice sebevraždu. V témže roce ve 

Frenštátě pod Radhoštěm způsobil Antonín Blažek explozi bytového domu a zabil sebe 

a dalších 5 lidí. Důvodem byly zřejmě sousedské spory a nařízená exekuce. Posledním 

případem masové vraždy v České republice byla střelba v Uherském Brodě v roce 2015. 

Zdeněk Kovář zastřelil v restauraci osm lidí, a poté na místě zastřelil i sám sebe. I 

v tomto případě patrně hrála roli touha pomstít se společnosti.  

                                                 
86 Čírtková odkazuje na definici amoku dle DSM-IV, která zní: „náhlý a nevyprovokovaný stav divoké 

agresivity. Postižená osoba, v naprosté většině muž, běhá zmateně, vyzbrojen obyčejně střelnou zbraní, 

nožem ba ručním granátem, a bez rozdílu napadá lidi i zvířata… Po atace následuje amnézie (ohraničená 

ztráta vzpomínek) a exhausce (stav těžkého vyčerpání). Ataka amoku může být percipitována subjektivně 

chápaným zážitkem či pocitem křivdy.“. Ne vždy je však tato definice aplikovatelná, neboť někteří 

pachatelé vraždí promyšleně a s chladnou hlavou (Čírtková, L. Moderní psychologie pro právníky: 

Domácí násilí, stalking, predikce násilí. Praha: Grada Publishing, 2008, str. 126–127). 
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3.4.3. Vražedná vlna 

Vražedná vlna („spree murder“, „spree killing“) – zavraždění 2 a více osob jedním 

nebo více pachateli (tzv. záchvatový vrah) během jednoho krátkého časového úseku 

(který ovšem bývá zpravidla delší než u masové vraždy) na několika různých místech, 

ale v ohraničené lokalitě. Jedná se tedy o jakési pokračující soustavné vraždění 

s určitým počátkem i koncem. Ukončení vraždění nastává náhle, pachatel přestane sám 

od sebe. Oficiální definice FBI však nebyla přijata, neboť na symposiu FBI bylo 

usouzeno, že z praktického hlediska by to nemělo význam. Proto se u některých autorů 

dočteme o požadavku alespoň 3 obětí.87  

Motivace pachatele na vražedné vlně je obvykle afektivní nebo instrumentální. 

Spouštěčem bývá nějaká vnější událost (či sled vnějších událostí), po které často 

následuje rozrušení, zoufalství nebo touha po pomstě, jež vraha dovede až k činu 

samotnému. Podstatným rysem je, že pachatel mezi útoky emocionálně nevychladne. 

Právě absence této cooling off periody odlišuje pachatele na vražedné vlně od pachatele 

sériové a masové vraždy.88 

3.5.  Rozlišení vrahů s jednou obětí a vrahů sériových 

Z hlediska psychologického i kriminalistického jsou všichni tito násobní vrazi 

značně odlišní a jejich činy bývají provedeny naprosto rozdílně. Proto je vhodné je mezi 

sebou rozlišovat. Zároveň je ale žádoucí upozornit na fakt, že mnohonásobní vrazi 

nejsou odlišní pouze mezi sebou, ale mívají také jiný profil než vrazi s jednou obětí.  

Pro účely této diplomové práce je zajímavé zejména srovnání profilu vraha s jednou 

obětí a profilu vraha sériového. Drbohlav pro srovnání těchto dvou skupin sestavil 

tabulku, v níž jsou obsaženy výsledky ze tří různých výzkumů. Ve zkoumaném vzorku 

                                                 
87 Ramsland, K. Spree vs. Serial Killers: Why categories for multicide should be retained [online]. 4. 6. 

2018 [cit. 11. 4. 2019]. Dostupné z: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/shadow-

boxing/201806/spree-vs-serial-killers. 

88 Čírtková, L. Forenzní psychologie. Op. cit., str. 208–211. 

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/shadow-boxing/201806/spree-vs-serial-killers
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/shadow-boxing/201806/spree-vs-serial-killers
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bylo 61 vrahů sériových a 750 vrahů s jednou obětí. V tabulce je zanesena řada 

indikátorů a jejich procentuální výskyt u každé z obou skupin vrahů.  

Indikátor Pachatel jedné vraždy Sériový vrah 

Poruchy osobnosti 18 89 

Útok spáchaný v afektu 53 4 

Absence vztahu k oběti před útokem 21 80 

Sexuální motiv 3 41 

Zisk jako motiv 11 36 

Neurologické problémy (cerebral anomalies) 10 33 

Pokus o sebevraždu 9 27 

Útok v přímé souvislosti s konfliktem 15 3 

Předchozí delikvence 51 79 

Intoxikace během útoku 49 28 

Manuální zaměstnání 26 39 

Žena jako oběť 47 66 

Dlouhodobá nezaměstnanost 26 39 

Dysfunkční rodinné prostředí 70 89 

Svobodný či rozvedený 65 74 

Muž jako pachatel 90 89 

Zdroj: Drbohlav, A. Psychologie sériových vrahů, 2013, str. 48. 

Výsledky komparace jsou zajímavé. U sériových vrahů se mnohem častěji vyskytují 

poruchy osobnosti, a naopak téměř nejednají afektivně. Většinou ke své oběti nemají 

žádný vztah a jejich motiv bývá sexuální téměř v jedné polovině případů. Intoxikace je 

u nich méně častá. Společnými indikátory jsou dysfunkční rodinné prostředí, pohlaví a 

stav pachatele (rozvedený či svobodný muž).  

Hodnoty u vrahů s jednou obětí však mohou být do jisté míry zkreslené tzv. 

hypotetickými sériovými vrahy. Takovými jsou vrazi s jedinou obětí, kteří by s největší 

pravděpodobností pokračovali ve vraždění, nevstoupil-li by do jejich činnosti nějaký 

vnější faktor, který tomuto pokračování zabránil (např. dopadení). Tyto osoby více 

odpovídají profilu sériového vraha, ačkoliv mají na svědomí „pouze“ jednu oběť.89 

                                                 
89 Drbohlav, A. Psychologie sériových vrahů: 200 skutečných případů brutálních činů sériových vrahů 

současnosti. Praha: Grada Publishing, 2013, str. 48–49. 
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4.  Pachatelé sériových vražd – sérioví vrazi 

Sérioví vrazi obecně přitahují pozornost široké veřejnosti. Jejich činy bývají ze 

všech nejhrůznější, a proto také bývají často inspirací pro filmové režiséry a spisovatele. 

Kromě toho se vraždám velmi často věnují také zpravodajská média. Různé studie 

prokázaly, že média informují o nejzávažnějších trestných činech ve velmi velké míře. 

Například dle jedné studie skotská média zaměřila svou pozornost na závažné násilné 

zločiny až v téměř 46 % svého času věnovanému kriminalitě, přitom tyto činy tvořily 

pouze 2,4 % veškeré trestné činnosti.90 Díky mediální publicitě se řada jmen vrahů 

(včetně sériových) dostává do povědomí laiků, a ti si pak vytvářejí na základě informací 

poskytnutých z médií převážně mylné představy nejen o těchto zločincích, ale také o 

vraždách samotných.  

Třebaže z hlediska statistik nejsou sériové vraždy vůbec běžným jevem, vyskytují se 

v každé zemi, a díky své extrémní povaze a nevratnosti jejich důsledků je nelze 

opomíjet a nezabývat se nimi. Škody, jež mohou sérioví vrazi napáchat a životy, které 

mohou ovlivnit, se totiž pohybují v mnohem vyšších číslech než četnost vrahů 

samotných. Příkladem může být ukrajinský sériový vrah a kanibal Andrej Čikatilo, 

kterému bylo prokázáno přes 50 vražd žen a dětí (dívek i chlapců). Dalším, mediálně 

velmi dobře známým sériovým vrahem byl také sadista a nekrofil Ted Bundy, který se 

přiznal ke 30 vraždám, převážně vysokoškolských studentek, přičemž dlouhou dobu 

sám spolupracoval s policií za účelem dopadení vraha. Albert Fish byl kanibal, který se 

soustřeďoval na děti, a ačkoliv mu byla prokázána jediná vražda, někteří se domnívají, 

že jich může mít na svědomí až 400. Vraždy stopařek zase páchal například vysoce 

inteligentní Edmund Emil Kemper, jehož vraždění započalo zabitím prarodičů již 

v pubertálním věku a následným propuštěním na svobodu z psychiatrické léčebny. Mezi 

poměrně aktuální případy patří také vraždy homosexuálů v Kanadě, ze kterých byl 

usvědčen Bruce McArthur, zahradník, který své oběti pohřbíval na zahradách klientů.91  

                                                 
90 Ditton, J., Duffy, J. Bias in the Newspaper Reporting of Crime News. The British Journal of 

Criminology. 1983, 23/1, str. 159–165. 

91 Bourgoin, S. Bestiální vrazi. Plzeň: NAVA, 1994, str. 26–33, 50–63.  
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A ani české historii se sérioví vrazi nevyhnuli, ačkoliv počet jejich obětí nebyl 

zdaleka tak obrovský, jako je udáván u sériových vrahů vraždících zejména v Americe. 

Mezi známé české sériové vrahy patří Václav Mrázek, odsouzený k trestu smrti za 7 

vražd s převážně sexuálním motivem, jež spáchal v letech 1951-1956. Jiří Straka neboli 

„spartakiádní vrah“ sexuálně útočil na mladé ženy, přičemž 3 z nich útok nepřežily. 

V době spáchání činů byl mladistvý, díky čemuž se dostal z vězení do psychiatrické 

léčebny, a nakonec v roce 2004 na svobodu. Trest smrti si vysloužil také Ladislav 

Hojer, který spáchal sérii brutálních sexuálních vražd žen v letech 1978-1982. V letech 

1990-1992 vraždil na území Slovenska, Německa a Holandska Slovák Ondrej Rigo, 

který byl posouzen jako asociální psychopatická osobnost, nebezpečný impulzivní 

samotář, v jehož diagnóze se objevily též prvky schizofrenie. Ke svým obětem se 

vloupal, zavraždil je, případně s jejich těly vykonal pohlavní styk, a pak ukradl cennosti. 

Mužské oběti měl na svědomí Ivan Roubal, jenž byl specifický svazováním obětí do 

kozelce, ve kterém se pak uškrtily. V roce 2006 pak vraždil v havlíčkobrodské 

nemocnici Petr Zelenka, známý také jako „heparinový vrah“, odsouzený za 7 vražd 

náhodně vybraných pacientů (ačkoliv byl podezřelý z desítek útoků). Mezi sériovými 

vrahy se i v České republice objevily ženy. Přibližně v letech 2001-2002 Dana 

Stodolová a její manžel Jaroslav společně zavraždili (jako spolupachatelé) 8 lidí, 

nicméně útoků provedli více. Motiv jejich vražd byl loupežný. Jaroslava Fabiánová 

zavraždila 3 muže velmi brutálním způsobem, čtvrtého pak otrávila, přičemž ji lze 

považovat za sériovou vražedkyni recidivistku v trestně-právním slova smyslu.92   

4.1.  Definice sériového vraha 

Globálně uznávaná definice sériové vraždy neexistuje. Definice vytvořená na 

Symposiu FBI o sériových vrazích v roce 2005 popisuje sériovou vraždu jako 

nezákonné usmrcení dvou a více obětí jedním nebo více pachateli v rámci oddělených 

                                                 
92 Drbohlav, A. Psychologie sériových vrahů: 200 skutečných případů brutálních činů sériových vrahů 

současnosti. Op. cit., str. 293, 346, 389, 411–416, 439. 
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skutků.93 Nerozlišuje však, došlo-li mezi nimi k odsouzení pachatele, a proto se 

můžeme v některých statistikách dočíst o recidivujících sériových pachatelích. Jiné 

definice uvádějí, že oběti musejí být alespoň 3, případně že u vraha musí přetrvávat 

touha zabíjet. Obecnou shodu lze nalézt v ostatních znacích již zmíněných v předchozí 

kapitole, tedy že vraždy proběhly jako samostatné činy, v jiném čase a na jiných 

místech, a byla mezi nimi cooling off perioda, trvající libovolně dlouho (i několik let).  

Právě nejednotná definice pak může komplikovat případné výzkumy, neboť do 

některých bude možné zařadit pachatele s alespoň dvěma oběťmi, zatímco do jiných 

pouze pachatele se třemi a více oběťmi. 

4.2.  Osobnost sériového vraha 

Trestné činy páchané v sérii (zejména vraždy nevztahové) jsou ideální pro využití 

tzv. psychologického profilování (behaviorální analýzy, resp. zhodnocení chování 

pachatele a místa činu), které pomáhá vysvětlit skutkový děj a alespoň přibližně určit 

jaký pachatel jednal a proč. Výstupem je pravděpodobný obraz pachatele, který může 

pomoci zúžit okruh podezřelých, přičemž roli hrají dostupná data i kvality, zkušenosti a 

znalosti posuzujícího experta. Vrazi, kteří se orientují na neznámě oběti jsou totiž 

z psychologického hlediska založeni poměrně odlišně. Jejich chování může být pro 

nedelikventní společnost nelogické, a proto může být vhodné, za účelem rychlejšího 

dopadení, je i jejich činy analyzovat a snažit se proniknout do jejich myšlení.  

Dle odborníků jsou k profilování vhodné právě sexuální vraždy, případně vraždy 

spáchané rituálně, a dále brutální znásilnění, bankovní loupeže, vydírání, žhářství, 

pumové atentáty a jiné závažné trestné činy, neboť často obsahují specifické prvky. 

Právě na základě jejich analýzy lze najít tzv. rukopis pachatele (znaky charakteristické 

pro jím spáchané trestné činy), a díky němu zařadit jednotlivé skutky do případné série.  

                                                 
93 U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation. Serial Murder: Multi-Disciplinary 

Perspectives for Investigators, Behavioral Analysis Unit-2 [online]. 2005 [cit. 8. 4. 2019]. Dostupné z: 

https://www.fbi.gov/stats-services/publications/serial-murder#two. 

https://www.fbi.gov/stats-services/publications/serial-murder#two
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Naopak u neindividualizovaných trestných činů (zejména u nenásilné majetkové 

kriminality) je metoda profilování de facto nevyužitelná, případně jen omezeně. Mezi 

tyto lze řadit též nájemné vraždy, neboť vrazi na objednávku se obvykle snaží čin 

spáchat tak, aby byl co nejhůře vypátratelný, a tedy nenechávat za sebou žádné 

specifické stopy (např. na rozdíl od sadistů, kteří mohou své oběti specificky pořezat, 

svázat atp.)94  

Stejně tak lze usuzovat, že profilování bude více úspěšné u pachatelů 

organizovaných, kteří čin plánují (s výjimkou nájemných vrahů), než u 

neorganizovaných, neboť ti mohou často bezděčně provádět čin jiným způsobem a 

zanechávat odlišné stopy. Zároveň však nutno upozornit, že inteligentní organizovaní 

pachatelé mohou u jednotlivých činů svůj modus operandi, typ oběti atp. měnit 

záměrně, aby mařili policejní vyšetřování. 

4.2.1. Profil sériového vraha 

Výzkumů zaměřených na osobnost sériových vrahů je celá řada. Pro odborníky 

představují sérioví vrazi určitou výzvu, neboť právě tito pachatelé jsou považováni za ty 

nejhorší z nejhorších. Nicméně, to, co bylo řečeno o pachatelích vražd obecně platí i pro 

vrahy sériové. Neexistuje přesný popis osobnosti sériového vraha, jenž by vystihoval 

všechny tyto vrahy, neboť každý pachatel je odlišný jak z hlediska biologických 

determinantů, tak i z hlediska vlivů sociálního prostředí, které jeho osobnost formovaly. 

Stejně tak, ačkoliv jsou některé charakteristiky pro sériové vrahy častější, obdobné 

charakteristiky je možno nalézt také v nedelikventní populaci. Opět je však možno 

pachatele subsumovat do určitých skupin, tj. zařadit je do určitých kategorií v rámci 

jednotlivých typologií, přestože v průběhu série mohou „klouzat“ z jedné kategorie do 

druhé (a jak bylo zmíněno výše, někdy mění charakteristiku svých činů záměrně). 

Mezi obecné charakteristiky, jež se u sériových pachatelů vyskytují poměrně často 

řadíme nedostatečné sociální zázemí a prožívání traumat v dětství. Sérioví vrazi se 

vyznačují chladnokrevným predátorským způsobem chování, svou oběť si vybírají dle 

                                                 
94 Čírtková, L., Červinka, F. Psychologické profilování: mýtus a skutečnost. Kriminalistika 1/1995, str. 

26. 
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vlastního uvážení a přináší jim potěšení, mají-li nad ní moc. Mnoho sériových vrahů ve 

svých výpovědích uvádí, že se jim líbí pocit nadřazenosti, tedy že v jejich rukou leží 

život oběti, a že oni jsou těmi, kteří rozhodují o jeho ukončení. Nejeden z nich se cítí 

být nějakým způsobem odlišný. Sérioví vrazi tvrdí, že neexistuje situace, kterou nemají 

pod kontrolou, a že jsou „pány svého osudu“.  

Z hlediska osobnostních rysů trpí egocentrismem, absencí empatie, nemívají 

utvořené svědomí (nemají pocit viny ani morální zábrany) a jsou anetičtí (nebývají 

schopni vyšších citů). Obvyklé jsou u nich také různé poruchy osobnosti a chování 

(především neurologické a psychické, jako je psychopatie, disociální a asociální 

poruchy, maligní narcismus a sexuální deviace, zejména sadismus). Naopak psychózy 

jsou poměrně ojedinělé, většina sériových vrahů jimi netrpí.95  

Více studií naznačuje, že sérioví vrazi mívají průměrnou nebo i nadprůměrnou 

inteligenci (IQ průměrně 100 a více), přičemž vyšších hodnot dosahují vrazi 

organizovaní.96 Inteligence pak může hrát roli také v tom, zda činy páchají v určité 

ohraničené lokalitě, nebo jestli cestují (organizovaní, plánující pachatelé cestují častěji a 

vykazují vyšší inteligenci, než pachatelé neorganizovaní).97  

Zajímavé výsledky přinesla studie 53 německých sériových vrahů, odpovědných za 

247 vražd spáchaných v letech 1929-1999. Autoři zjistili, že průměrná vzdálenost mezi 

místem činu a bydlištěm pachatele byla 6,5 km, resp. více než 63 % těl bylo nalezeno 

do 10 km od vrahova bydliště. Studie amerických sériových vrahů ukazují vyšší čísla, je 

tedy možná souvislost mezi pachatelovým cestováním a velikostí, resp. hustotou 

                                                 
95 Čírtková, L. Forenzní psychologie. Op. cit., str. 210–212. 

96 Prentky, R. A., Burgess, A. W., Rokous, F., Lee, A., Hartman, C., Ressler, R., Douglas, J. The 

Presumptive Role of Fantasy in Serial Sexual Homicide. American Journal of Psychiatry, 146:7, 1989, 

str. 887–891; nebo také Harbort, S., Mokros, A. Serial murderers in Germany from 1945 to 1995: A 

descriptive study. Homicide Studies, vol. 5 No. 4, SAGE Publications, 2001, str. 311–334. 

97 Ressler, R. K., Burgess, A. W., Douglas, J. E., Hartman, C. R., D’Agostino, R. B. Sexual killers and 

their victims: Identifying patterns through crime scene analysis. Journal of Interpersonal Violence, 1, 

1986, str. 288–308. 
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obyvatel dané země.98 Zároveň také bylo zjištěno, že pachatelé svůj akční rádius 

postupně rozšiřují, někteří se dokonce po dosažení určité hranice mohou začít 

přibližovat zpátky ke své základně.99 

Příčiny toho, proč někdo začne vraždit a někdo ne jsou doposud spíše neobjasněné. 

S určitostí lze říci, že půjde o kombinaci mnoha faktorů, a to jak biologických (např. 

vrozené odlišnosti v mozku), psychologických (např. jiné vnímání světa, sexuální 

deviace), tak i sociálních (okolí, společenské prostředí osobnosti).  

Jedním ze zásadních faktorů je právě rodina, resp. sociální prostředí, ve kterém vrah 

vyrůstal. Velmi často se jedná o osoby z rozpadlých, nefunkčních a sociálně slabých 

rodin, kdy psychické či fyzické násilí bylo přítomno denně (ať už násilí na ženě nebo na 

dětech), obvykle ve spojení s abúzem návykových látek. U sexuálních pachatelů pak 

bývá velmi časté sexuální zneužívání v dětství. Heretik odkazuje ne analýzu 176 vrahů 

(ačkoliv ne sériových), u kterých byla obecně prokázána problematická rodinná situace. 

Zejména se jednalo o rodiny s více dětmi a z nižší sociální vrstvy. Rodiče byli spíše 

chladní, otec byl negativní postavou se sklonem k alkoholismu. Stejně tak se asi u 

poloviny těchto vrahů vyskytovaly problémy v chování už ve školním věku.100 

Nezřídka byli budoucí vrazi v dětství ponižováni, považováni za neschopné a 

neúspěšné. Často byli obviňováni, že rodičům zničili život, případně o ně rodiče nejevili 

zájem vůbec (skoro polovina pachatelů nevyrůstala s otcem, druhá polovina pak měla 

téměř vždy negativní vztah s otcem), nebo jim rodiče nevěnovali výraznou péči. 

V dalších případech měli velmi silné, až nezdravé pouto k matce, kterou obdivovali, 

milovali a zároveň nenáviděli, přičemž současně v této rodině chyběl otec jako mužský 

vzor (tito vrazi pak často matku usmrtili). Všechny tyto negativní prožitky a pocity se 

pak odrážejí při formování dítěte. Dítě si může navyknout, že násilí je běžné a normální, 

                                                 
98 Snook, B., Cullen, R. M., Mokros, A., Harbort, S. Serial Murderes‘ Spatial Decisions: Factors that 

Influence Crime Location Choice. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 2, 2005, 

str. 147–163. 

99 Drbohlav, A. Psychologie sériových vrahů: 200 skutečných případů brutálních činů sériových vrahů 

současnosti. Op. cit., str. 21. 

100 Heretik, A. Forenzná psychológia. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo, 2004, str. 259–260. 
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že ono samo je zlé a méněcenné. Může také cítit vinu, což v něm následně evokuje 

vztek, snahu vzdorovat, snahu dokázat, že je mocné a silné. Nicméně ne všechny děti 

s těmito traumatickými zážitky z dětství začnou vraždit, proto je třeba hledat i další 

souvislosti a příčiny tohoto fenoménu, jako jsou již zmíněné dispozice biologické a 

psychologické, případně nějaké pozitivní sociální faktory, které jim pomohly se 

s traumaty vyrovnat (např. péči přebral jiný příbuzný).101 Zároveň je nutno upozornit, že 

řada studií vychází z výpovědí pachatelů, které však nemusí být pravdivé (např. mohou 

tvrdit, že byli v dětství zneužíváni rodičem, který však takovou skutečnost popírá, a 

zjistit pravdu je tak obtížné). 

4.2.2. Sériové vražedkyně – ženy 

Ačkoliv je sériových vražedkyň podstatně méně než sériových vrahů, bylo by mylné 

se domnívat, že neexistují. Přibližně 14 % všech sériových vrahů jsou ženy. Důvodem 

tak nízkého procentuálního zastoupení však může být také pravděpodobná větší latence 

jejich kriminality, neboť ženy se obecně považují za neagresivní, submisivní a pasivní. 

Spousta lidí si tak jen stěží dokáže představit, že by žena byla schopna spáchat natolik 

hrůzné činy jako jsou sériové vraždy. Proto ženy často uniknou trestnímu stíhání, 

případně se ani nedostanou na seznam podezřelých osob.  

Mezi ženskými a mužskými pachateli se nacházejí poměrně výrazné rozdíly, které 

lze vysvětlit evolučně. Muži se vyznačují chováním predátorským a svou oběť „loví“, 

zatímco ženy volí obvykle jinou taktiku. Své oběti si většinou vybírají ze svého okolí 

(např. své příbuzné, osoby na pracovišti). Na rozdíl od mužů, jejichž motiv je často 

sexuální, ženská motivace bývá finanční, případně jde o pomstu. Neužívají takové 

množství násilí, uchylují se spíše k metodám jako je podání jedu, nebo použijí silné 

nástroje jako jsou střelné zbraně. Ženy si často vybírají slabší oběti (děti, seniory) nebo 

partnery. Nezřídka jsou tyto pachatelky zaměstnány jako zdravotní sestry či 

ošetřovatelky (např. Gruberová, Leidolfová, Meyerová a Wagnerová, 4 zdravotní sestry 

v Rakousku, které společně zabily minimálně 49 pacientů). Nicméně i v tomto ohledu 

existují výjimky, kdy vražedkyně své oběti brutálně ubijí nebo ubodají (viz Fabiánová).  

                                                 
101 Drbohlav, A. Psychologie sériových vrahů: 200 skutečných případů brutálních činů sériových vrahů 

současnosti. Op. cit., str. 62–81.; dále také Bourgoin, S. Bestiální vrazi. Plzeň: NAVA, 1994, str. 6–7. 
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Dále často vystupují v roli spolupachatelky se svými partnery (např. britští „vrahové 

z močálů“ Ian Brady a Mary Hindleyová, kteří zavraždili několik dětí; z českých 

sériových vrahů pak již zmínění manželé Stodolovi). Rizikové faktory, jež mohou vést 

k vraždění jsou u žen podobné jako u mužů (zejména špatné rodinné zázemí 

v dospívání, např. rodiče závislí na návykových látkách). Navíc se jako jeden z důvodů 

uvádí těhotenství ve velmi mladém věku. Pachatelky byly často obětí sexuálního 

zneužívání. Taktéž u žen vražedkyň bývá zjištěna přítomnost psychopatických rysů 

osobnosti.102 

4.3.  Psychologické fáze sériového vraha  

Drbohlav ve své publikaci odkazuje na Joela Norrise, jenž identifikoval sedm 

psychologických fází, kterými sériový vrah pravděpodobně projde v rámci spáchání 

trestného činu. Tyto fáze jsou:  

1. aura, odtržení od reality („aura phase“) – jedinec se ponořuje do vlastního světa 

odtrženého od reality, jeho fantazijní představy se týkají zejména násilí a vraždění, 

2. vyhledávání („trolling phase“) – jedinec se rozhodne, že své fantazie uskuteční a 

začne čin plánovat, tj. hledá vhodné místo, způsob a oběť (tato fáze nastává pouze u 

plánujících, organizovaných pachatelů), 

3. opanování („wooing phase“) – pachatel navazuje kontakt s obětí, sbližuje se s ní a 

snaží se ji nějakým způsobem nalákat a vzbudit v ní důvěru, např. žádá o pomoc 

nebo nabízí jídlo či drogy (u impulzivních pachatelů jde přímo o nahodilý útok), 

4. ukořistění („capture phase“) – projevuje se pachatelův skutečný úmysl oběti ublížit, 

přičemž pachatele těší, že je oběť vyděšená (např. oběť spoutá, veze na opuštěné 

místo atp.), 

                                                 
102 Harrison, M. A., Hughes, S. M., & Gott, A. J. Sex differences in serial killers. Evolutionary 

Behavioral Sciences, 24. 1. 2019, str. 1–13.; dále též Frei, A., Völlm, B., Graf, M., Volker, D. Female 

serial killing: Rewiev and case report. Criminal Behaviour and Mental Health, 16(3), 2006, str. 167–176.; 

a Drbohlav, A. Psychologie sériových vrahů: 200 skutečných případů brutálních činů sériových vrahů 

současnosti. Op. cit., str. 57–59. 



59 

 

5. vražedný akt („murder phase“) – organizovaný pachatel si před samotným 

usmrcením s obětí často „hraje“, čímž ji způsobuje psychické útrapy, případně 

používá i fyzické mučení, neorganizovaný pachatel naopak většinou usmrcení 

těmito „hrátkami“ neoddaluje, neboť mu jde spíše o samotné tělo oběti, 

6. trofeismus („totem phase“) – po vraždě se pachatel ocitá ve zvláštním stavu, při 

kterém si z vraždy může začít dělat rituál a sbírat „suvenýry“ (např. kousky oděvu 

nebo těla oběti, fotografie a jiné trofeje), aby si později mohl čin a konkrétní pocit, 

který při jeho páchání prožíval, připomínat; obnovování vzpomínek u pachatele 

stimuluje tvorbu nových fantazijních představ, 

7. skleslost („depression phase“) – v poslední fázi se pachatel ocitá ve stavu deprese 

z toho, že čin skončil, a on již neprožívá daný okamžik s takovou intenzitou; tato 

fáze pak nejčastěji vede k plánování nového činu, tj. pachatel se opět ocitne v první 

fázi (existují však případy, kdy následovala sebevražda). 

Drbohlav však konstatuje, že existují také vnější faktory, které ovlivňují chování a 

prožívání pachatele. Jsou nimi čas (jak dlouho se ocitá ve které fázi, zda vraždí ve dne 

či v noci atd.), místo (výběr místa činu může souviset s pachatelovou životní zkušeností, 

např. byl-li sám v dětství obětí sexuálního trestného činu, který se odehrával na určitém 

místě), a v neposlední řadě také abúzus návykových látek.103 

Tyto fáze například popsal v rámci svého doznání při hlavním líčení Dennis Rader, 

americký sexuální sériový vrah přezdívaný „BTK“ („bind, torture, kill“, v překladu 

„svázat, mučit, zabít“). Tvrdil, že se svými oběťmi hovořil a snažil se jim vysvětlit 

důvod svého jednání. Popisoval jim, že má jisté sexuální fantazie, které potřebuje 

naplnit. Tento popis odpovídá fázi „opanování“, tedy, že se se svými oběťmi pokoušel 

sblížit a „uklidnit“ je.104  

                                                 
103 Drbohlav, A. Psychologie sériových vrahů: 200 skutečných případů brutálních činů sériových vrahů 

současnosti. Op. cit., str. 26–29. 

104 Thebtksite. BTK Confession, full version. Youtube [online]. Zveřejněno 26. 2. 2014. [cit. 23. 4. 2019] 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=BvWOje46Xp8. 

https://www.youtube.com/watch?v=BvWOje46Xp8
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Ačkoliv mají v sobě sérioví vrazi nějakým způsobem zakořeněný predátorský 

způsob chování, neznamená to, že s vražděním nemohou přestat sami. Některým 

pachatelům přináší vraždění spíše stres než potěšení a mohou být dohnáni až 

k sebevraždě. Jiní touží být dopadeni a potrestáni, a mohou se sami udat (např. výše 

zmíněný Ed Kemper při poskytování jednoho z interview neprojevoval žádné emoce, 

dokud nezačal mluvit o své poslední oběti – vlastní matce, po jejíž vraždě se sám udal 

policii).105 Někteří vrazi tvrdí, že s vražděním přestat nemohou, a budou-li propuštěni na 

svobodu, ve vraždění hodlají pokračovat. Takoví pachatelé tak do jisté míry boří 

představu společnosti o uhlazeném bezcitném sériovém vrahovi, jenž si libuje v utrpení 

oběti. 

4.4.  Typologie sériových vrahů 

Také pro sériové vrahy bylo vytvořeno mnoho typologií, které by měly pomoci tyto 

pachatele zhodnotit, a tím určit jejich osobnost a nebezpečnost. Ne vždy je však možné 

pachatele zařadit do jedné určité skupiny. Někdy mohou sérioví vrazi spadat do více 

kategorií najednou, neboť je každý jejich čin odlišný (ať už bezděčně nebo záměrně). 

Proto jsou pro odborníky typologie pachatelů spíše vodítkem než absolutně 

směrodatným ukazatelem.  

4.4.1. Typologie dle organizovanosti pachatele 

Typologie vytvořená Resslerem a Douglasem (1986) je založena na chování 

pachatele na místě činu. Je aplikovaná zejména v USA při profilování pachatele a při 

analýze místa činu. Její výhodou je poměrně rychlá použitelnost, nevýhodou pak 

přílišná obecnost, generalizace pachatelů a ignorace specifičtějších znaků, které by 

vedly k nutnosti tvorby podkategorií, a udělaly by tak její aplikaci složitější.  

Typologie rozlišuje dva typy pachatelů:  

                                                 
105 Ertwer hertyas. Serial Killers Murder, No Apparent Motive 1984 Rare Documentary Full. Youtube 

[online]. 27. 5. 2015. [cit. 20. 4. 2019] Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=pmFuNBgFue4. 

https://www.youtube.com/watch?v=pmFuNBgFue4
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❖ Neplánující (dezorganizovaný) pachatel – v životě pořádně nepromýšlí nic, ani 

vraždy samotné. Bývá zanedbaný, nekvalifikovaný, mívá obecně nižší IQ než 

vrah organizovaný a vede nezřízený způsob života. Často mívá komplikované 

vztahy s otcem nebo matkou (vyskytují se prvky psychického týrání v dětství), 

bývá nejistý, nenápadný, samotářský a bez blízkých přátel. Vraždí impulzivně, 

spíše v noci a v okruhu svého obydlí, tj. ve „svém teritoriu“, neboť při cestování 

se cítí být nesvůj. Oběti vybírá spíše slabší, submisivní, aby si dokázal svou sílu, 

většinou jde o náhodně vybrané osoby. Oběť často znenadání přepadne – tzv. 

blitz útok a násilí směřuje spíše na oblast horní části těla. Místo činu neuklízí, 

těla neskrývá a zanechává na místě činu výrazné stopy. Alkohol užívá spíše až 

po vraždě. Bezprostředně při činu i po něm může být zmatený a pociťovat strach 

a stres. Má tendenci se vracet na místo činu. Vražda u něj také může vyvolat 

touhu po změně, útěku, například se může jednat o změnu vzhledu nebo bydlení.  

❖ Plánující (organizovaný) pachatel – tento typ naplňuje představy o chytrém, 

šarmantním, charismatickém sériovém vrahovi. Bývá důvěryhodný, 

manipulativní, mívá dobré sociální zázemí, manželku nebo partnerku, práci a je 

finančně zajištěn. O svůj vzhled pečuje a nepochybuje o své perfektnosti, bývá 

tedy narcista a má rád preciznost a řád. Matka bývá dominantní pedantka a otec 

despota (vyskytují se spíše prvky fyzického týrání v dětství). Umí vtipkovat a 

navazovat vztahy, ačkoliv z jeho strany nebývají upřímné, neboť bývá anetický. 

Vraždí kdykoliv a kdekoliv, cestování mu nedělá problém. Oběti bývají 

neznámé, a většinou si je vyhlíží na základě společných rysů, které pro něj mají 

nějaký význam (např. podoba na někoho, koho pachatel zná). Útok směřuje 

spíše vůči spodní části těla. Na místě činu obvykle zanechává méně stop, uklízí 

ho a tělo ukrývá. Pečlivě sleduje vývoj vyšetřování skrze informace poskytované 

v médiích, případně se sám snaží dostat do kontaktu s policií (za účelem sbírání 

informací).106 

                                                 
106 Čírtková, L. Forenzní psychologie. Op. cit., str. 212–213.; a také Drbohlav, A. Psychologie sériových 

vrahů: 200 skutečných případů brutálních činů sériových vrahů současnosti. Op. cit., str. 22–25.; dále též 

Vronsky, P. Serial Killers: The Method and Madness of Monsers. New York: Berkley Publishing Group, 

2004, str. 330–332; anebo Heretik, A. Forenzná psychológia. Op. cit., str. 187–188. 
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4.4.2. Typologie motivační 

Jednou z nejznámějších klasifikací je typologie motivační, kterou sestavili Holmes a 

de Burger (1988). Dle této typologie se sérioví vrazi člení na: 

❖ Vrahy vizionářské – k vraždám je přemlouvají hlasy nebo halucinace; trpí tedy 

psychózou (těžká duševní nemoc), pro kterou budou patrně považováni za 

nepříčetné. 

❖ Vrahy misionářské – domnívají se, že vraždit je jejich mise (např. očista světa 

od prostitutek, bezdomovců, anebo také skupin osob vyčleněných na základě 

jejich ideologickém přesvědčení). Oběti nepovažují za plnohodnotné lidi. Tito 

vrazi nemívají psychiatrický nález, a nebývá u nich tudíž konstatována 

nepříčetnost. 

❖ Vrahy hédonistické – motivace není shodná (ačkoliv jim potěšení přináší už 

samotné vraždění). V rámci této skupiny se dle motivace rozlišují: 

• vrazi z rozkoše, sexuální vrazi – často trpí lehčí či těžší formou sexuální 

deviace (obvykle sadisté, nekrofilové, kanibalové atp.); ženy vražedkyně 

se v této skupině prakticky nevyskytují, 

• vrazi adrenalinoví – zabíjejí ze zvědavosti, berou vraždu jako 

adrenalinový zážitek (i u nich se mohou objevit bizarní praktiky, neboť si 

je chtějí vyzkoušet), mohou vraždit na různých místech, 

• vrazi zaměření na komfort – tato podskupina se vymyká, neboť na rozdíl 

od sexuálních a adrenalinových vrahů, nemají potěšení ze samotného 

aktu vraždy. Jejich cílem je získat jmění, podvodným jednáním oběť 

zmanipulují a účelně s ní naváží vztah. Ve vhodnou chvíli se pak oběti 

zbaví (např. tzv. černé vdovy si vybírají starší bohaté muže, které 

přesvědčí ke sňatku, uzavření životní pojistky atp., a potom je zabijí). 

Právě do této kategorie spadá většina ženských vražedkyň. 
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❖ Vrahy zaměřené na moc a kontrolu – potěšení jim přináší moc nad životem a 

smrtí oběti, tedy že mohou život oběti nevratně ukončit kdykoli chtějí. Stejně 

jako adrenalinoví vrazi, ani tito nevraždí pouze v určité jim známé lokalitě, ale 

vystupují ze svého teritoria.107 

K této typologii Drbohlav ještě doplňuje pátý typ, a to typ vraha z milosrdenství 

neboli „anděla smrti“. Tento typ vraždí na stejných místech, a to obvykle 

v nemocničních zařízeních, přičemž oběťmi se stávají pacienti, pro které je dle 

pachatele výhodnější zemřít (nevyléčitelně nemocní, senioři). Tito vrazi se neuchylují 

k sadistickým praktikám, které by obětem způsobovaly další utrpení, vražda samotná 

jim nezpůsobuje potěšení, a často se sami ocitají ve stavech deprese a úzkosti. Vraždění 

vidí jako prokázání služby společnosti, tj. dokazují si svou užitečnost.108 Nejedná se 

však o provádění eutanázie, neboť ta je vykonávána se souhlasem pacienta či jeho 

rodiny. Z mého pohledu je zařazení tohoto typu vraha sporné, neboť svou definicí by 

mohl naplňovat do značné míry též znaky misionářského vraha. 

4.4.3. Harbortova empirická klasifikace 

Harbort (1999), který studoval skupinu 57 sériových vrahů došel k zjištění, že téměř 

všichni vraždili v průběhu série na základě stejného motivu, a proto rozdělil sériové 

vrahy dle motivace do šesti skupin: 

❖ sérioví sexuální vrazi – motivem je sexuální uspokojení; do této skupiny patřila 

téměř jedna třetina sledovaného vzorku, 

❖ sérioví loupežní vrazi – motivem je maskovaní či umožnění loupeže; taktéž do 

této skupiny se řadila téměř jedna třetina pachatelů, 

❖ sérioví vztahoví vrazi – motivem je buď odstranění nepohodlné blízké osoby, 

nebo nabytí majetku (dědictví), 

                                                 
107 Čírtková, L. Forenzní psychologie. Op. cit., str. 212–214.; a také Čírtková, L. Moderní psychologie 

pro právníky: Domácí násilí, stalking, predikce násilí. Praha: Grada Publishing, 2008, str. 114–115. 

108 Drbohlav, A. Psychologie sériových vrahů: 200 skutečných případů brutálních činů sériových vrahů 

současnosti. Op. cit., str. 35–36. 
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❖ sérioví vrazi z přesvědčení – motivem je přesvědčení, že musí světu prokázat 

„službu“, přičemž důvody bývají ideologické (zejména náboženské, politické 

nebo rasové), 

❖ sérioví nájemní vrazi – motivem je zisk, a to buďto majetkový, nebo například 

získání postavení ve skupině, 

❖ sérioví dispoziční vrazi – důvody pro vraždění se střídají (tj. jednotlivé činy jsou 

páchány z různých motivů, např. jeden může být sexuální a druhý loupežný).109 

4.5.  Sexuální sérioví vrazi 

Sexualita je jednou z nejvíce intimních oblastí lidského života, což je důvodem, proč 

lidé své sexuální zájmy a touhy často utajují. Je zcela běžné, že dokonce ani nejbližší 

okolí (ať už rodiče, partner, přátelé) nezná sexuální zájmy dotyčné osoby. V případě 

odhalení neobvyklých sexuálních preferencí nastává u blízkých šok a neochota uvěřit. 

Je však třeba zdůraznit, že neobvyklé sexuální touhy automaticky neznamenají 

nebezpečnost jedince. Rizikové jsou zejména takové fantazie, které zahrnují užití násilí.  

Ačkoliv tato diplomová práce pojednává o pachatelích vražd, je třeba mít na paměti, 

že některé oběti mohou svému osudu částečně uniknout a útok přežít. Jedná-li se o 

sexuálně motivovaný útok, následky jsou velmi vážné. Sexuální násilí totiž zanechává 

stopy nejenom fyzické, ale i psychické. Ty mohou trvat řadu let, a dokonce přeformovat 

osobnost oběti. Oběť a její okolí se musí naučit žít s tímto bolestivým prožitkem. Časté 

důsledky viktimizace jsou problémy ve vztazích, v práci nebo ve škole. Může se objevit 

také post-traumatická stresová porucha, tedy dlouhodobé psychické onemocnění, 

v jehož nejvážnějších formách mohou být přítomny i pokusy o sebevraždu. 

                                                 
109 Čírtková, L. Moderní psychologie pro právníky: Domácí násilí, stalking, predikce násilí. Op. cit., str. 

113–114. 
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4.5.1. Statistika dle pohlaví 

Ze statistických údajů vyplývá, že obětí jakékoliv formy sexuálního trestného činu 

je častěji žena. Například Gilbert uvádí, že až jedna čtvrtina žen ve srovnání s jednou 

desetinou mužů se stane obětí sexuálního násilí.110 Dalším zajímavým statistickým 

údajem je, že pachatelé sexuálních trestných činů byli v dětství často sami oběťmi 

nějakého sexuálního deliktu, což naznačuje, že je možná jakási souvislost mezi 

viktimizací v dětství a pácháním trestné činnosti v pozdějším věku.  

Dle výzkumu provedeném Glasserem v roce 2001, vysoké procento mužů, jež se 

stali oběťmi sexuálního zneužívání v dětství, spáchalo později nějaký sexuální trestný 

čin. Tímto výzkumem byla podpořena existence tzv. kruhu sexuální delikvence.111 

Nicméně, výzkum také ukázal, že tato teorie je aplikovatelná pouze na muže. Jak již 

bylo zmíněno výše, obětí je nejčastěji žena, ale pachatelem je nejčastěji muž. Tento fakt 

lze snadno ověřit ze statistických údajů. Ku příkladu dle dat dostupných z databáze 

Eurostat se v České republice v roce 2016 stalo oběťmi sexuálního napadení nebo 

znásilnění celkem 1197 žen a 36 žen se stalo oběťmi úmyslného zabití nebo vraždy. U 

mužů čísla rapidně klesají. Obětí sexuálního napadení nebo znásilnění se stalo 197 

mužů (z toho 39 obětí znásilnění), obětí úmyslného zabití nebo vraždy se pak stalo 29 

mužů. U usvědčených pachatelů naopak převažují muži. Pachatelek usvědčených ze 

sexuálního útoku bylo pouze 17, ze znásilnění nebyla usvědčena žádná a úmyslně 

zabíjelo rovněž 17 žen. Naopak až 577 mužů bylo usvědčeno ze sexuálního útoku nebo 

znásilnění (z toho ze znásilnění 234) a 82 mužů bylo usvědčeno z úmyslného zabití či 

vraždy.112 Možnou příčinou toho, že teorie kruhu platí pouze pro muže je, že muži a 

                                                 
110 Gilbert, R., Widom, C. S., Browne, K., Fergusson, D., Webb, E., Janson, S. Burden and consequences 

of child maltreatment in high-income countries. Child Maltreatment 1. Lancet (2009); 373, str. 68–81. 

111 Glasser, M., Kolvin, I., Campbell, D., Glasser, A., Leitch, I., & Farrelly, S. Cycle of child sexual 

abuse: links between being a victim and becoming a perpetrator. British Journal of Psychiatry (2001); 

179, str. 482–493. 

112 Eurostat. Recorded intentional homicide and sexual offences [online]. Crime and Criminal Justice 

Database. Last update od data 9. 7. 2018 [cit. 12. 4. 2019]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/data/database. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/data/database
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ženy mají jiné post-viktimizační projevy chování. Zatímco muži svou zlost vyjadřují 

externě, ženy mají tendence chovat se spíše sebedestruktivně.113  

4.5.2. Motivace sexuální vraždy 

Sexuální vrazi bývali původně označování jako vrazi pudoví, a to na základě 

přesvědčení, že jejich činy jsou motivovány sexuálním pudem, který pachatel není s to 

ovládat. Tento buď směřoval vůči správným objektům, nebo vůči objektům 

nesprávným, deviantním (děti, zvířata). Sexuální pud byl považován za biologicky 

podmíněný, tedy neovlivnitelný, a podlehl-li mu pachatel, bylo to zejména vlivem 

biologických rysů jeho osobnosti (kombinace chybného sexuálního pudu a např. 

zvýšená hladina hormonů).  

V minulosti byly opomíjeny faktory psychologické, a to jak kognitivní (zejména 

vnímání, myšlení), tak emocionální (např. náladovost). Jinými slovy, při navazování 

styku s potenciálním sexuálním objektem nemusí jít primárně o uspokojení sexuálního 

pudu, ale jedinec si také může dokazovat svou neodolatelnost, touží po sociálním 

kontaktu, hledá obdiv, lační po moci, případně chce někoho ponížit. Delikventi 

páchající sexuální trestné činy mohou mít často motivaci založenou na touze zvýšit si 

ego, vyvírající buďto z pocitu méněcennosti, nebo nedostatečné mužnosti. Mají dojem, 

že nemají nic pod kontrolou, že jsou slabí, a potřebují si dokázat opak. Může se 

objevovat také touha po tom někoho vlastnit, neboť se pachatel cítí být osamělý.   

Stejně jako u jiných pachatelů, i sexuální vrazi mívají kombinaci určitých faktorů, 

které ve svém spojení utvoří osobnost, která je schopna vraždit bez výčitek. Pro analýzu 

pachatele byl vytvořen multifaktorový přístup. Základem jsou biologické, vrozené 

vlastnosti, které například určují objektové zaměření osoby. Prožívání a emoce jsou 

ovlivněny tzv. afektivním schématem chování. Na základě toho se pak rozlišuje, zda 

sexuální chování bude spojeno spíše s láskou a něžností, nebo s agresí a násilím. Dalším 

faktorem je způsob, jakým jedinec vnímá svou oběť, její zevnějšek, chování, případně 

zda ho hodnotí jako provokování atp. Za poslední důležitý faktor v rámci tohoto 

                                                 
113 Carmen, F. H., Rieker, P. P, Mills, T. Victims of violence and psychiatric illness. American Journal of 

Psychiatry (1984), str. 378–383. 
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přístupu se považují tzv. motorická schémata, tedy jaké sexuální aktivity jedinec 

preferuje (i to, zda touží po usmrcení oběti).114 

4.5.3. Parafilie 

Některé studie naznačují, že poměrně výrazným prvkem u pachatelů trestných činů 

se sexuálním motivem (tedy i sexuálně motivovaných vražd) může být sexuální deviace 

neboli parafilie.115 Pravděpodobně je také jistá souvislost mezi parafiliemi a 

recidivismem v oblasti sexuální delikvence.116  

4.5.3.1. Pojem parafilie 

Termín „parafilie“ je odvozen od řeckého „para“ (deviace) a „filie“ (přitažlivost). 

Jedná se o poruchu, kterou je možno diagnostikovat na základě psychiatrického 

vyšetření. Zjednodušeně řečeno se jedná o atypické sexuální chování nebo preference, 

které mají negativní dopad na život daného jedince, a tento stav musí trvat alespoň po 

dobu šesti měsíců.117 Obecně je však poměrně těžké definovat, jaké sexuální chování je 

atypické a jaké ne. Pohled veřejnosti, a tedy i pohled odborníků v průběhu času a na 

různých místech se totiž mění.  

Například masturbace byla kdysi považována za hřích, neboť nemůže vést k 

reprodukci, a později byla dokonce označována za původce různých nemocí, kvůli 

čemuž se objevovaly snahy ji „vyléčit“.118 Navíc záleží též na vnitřních hodnotách a 

                                                 
114 Čírtková, L. Moderní psychologie pro právníky: Domácí násilí, stalking, predikce násilí. Op. cit., str. 

120–125. 

115 Baur, E., Forsman, M., Santtila, P., Johansson, A., Sandnabba, K., Långström, N. Paraphilic Sexual 

Interests and Sexually Coercive Behavior: A Population-Based Twin Study. Archives of Sexual Behavior. 

Springer (2016); 45, str. 1163–1172. 

116 Mann, R. M., Hanson, R. K., Thornton, D. Assessing Risk for Sexual Recidivism: Some Proposals on 

the Nature of Psychologically Meaningful Risk Factors. Sexual Abuse: A Journal of Research and 

Treatment (2010); XX(X) I-27, str. 2–21. 

117 Seligman, L., Hardenburg, A. Assessment and Treatment of Paraphilias. Journal of Counselling & 

Development (2000); Vol. 78, str. 107–112.  

118 Rosenthal, M. S. Masturbation: A Brief and Rigorous History [online]. 25. 6. 2012 [cit. 10. 5. 2019]. 

Dostupné z: https://www.psychologytoday.com/us/blog/get-psyched/201206/masturbation-brief-and-

https://www.psychologytoday.com/us/blog/get-psyched/201206/masturbation-brief-and-rigorous-history
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přesvědčeních každého jedince. Lze říci, že za normální je považováno takové sexuální 

jednání a preference, jaké za normální považuje většina lidí v dané oblasti a časovém 

období. Takové hledisko lze označit za statistické. Z jiného hlediska lze za normální 

označit takové jednání, které nikomu nezpůsobuje újmu či bolest, anebo jednání, které 

v ostatních lidech nevyvolá výrazné pozdvižení.119 V minulosti byl za normální sexuální 

preferenci považován stav, kdy dospělou osobu sexuálně přitahuje jiná dospělá osoba 

opačného pohlaví, a jejím záměrem je mít sexuální styk se souhlasem této osoby. Toto 

pojetí (až na samotný souhlas) je však dnes v mnoha zemích, a to zejména v těch 

západních, poněkud staromódní. Vhodným příkladem může být vnímání homosexuality, 

jež byla dříve považována za sexuální deviaci, ale později byla z výčtu parafilií 

vymazána, mimo jiné také z politických důvodů.120   

Příčiny parafilií doposud nebyly zjištěny s absolutní jistotou. Sexuálně deviantní 

chování vyvírá pravděpodobně z individuálních vnitřních osobnostních charakteristik, 

ale je též ovlivňováno sociálním prostředím jedince. Obecně uznávanými příčinami jsou 

psychologické faktory, jako je například nedostatek asertivity nebo špatné sociální 

dovednosti. Někteří autoři též poukazují na biologické faktory, zejména pak zvýšenou 

hladinu testosteronu, dopaminu a jiných látek nebo nádory na mozku.121 Výzkumy 

                                                                                                                                               

rigorous-history; a dále také: Abramson, P. R., Pinkerton, S. D. With Pleasure: Thoughts on the Nature of 

Human Sexuality.  New York: Oxford University Press, 1995, str. 170–175. 

119 Zuern, G. A., Ashley, W. M. In Quest of the Meaning of Normal and Abnormal Behavior. American 

International Journal of Contemporary Research (september 2012), Vol. 2 No. 9, str. 20–24. 

120 Laws, D. R., & O’Donohue, W. T. Sexual Deviance: Theory, Assessment, and Treatment; second 

edition. New York, NY, US: The Guilford Press, 2008, str. 2–3.   

121 Langevin, R. Biological Factors Contributing to Paraphilic Behavior. Psychiatric Annals (1992); 22 

(6): 307–314.; dále také: Weiss, P. a kolektiv. Sexuologie. Praha: Grada Publishing, 2010, str. 418–419.; 

anebo: Sapolsky, R. Human Sexual Behavior I. Youtube [online]. Zveřejněno 1. 2. 2011. [cit. 10. 5. 

2019]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=LOY3QH_jOtE. 

Jako zajímavost uvádím také výzkum zaměřený na toxoplazmózu, provedený Jaroslavem Flegrem, 

profesorem evoluční biologie na Univerzitě Karlově. Dle jeho zjištění může parazit Toxoplasma gondii 

ovlivňovat lidské sexuální chování. Parazit totiž v těle může vyvolat takové změny, které zapříčiní, že 

podněty, které by měly vyvolávat u nakaženého strach, vyvolají také sexuální vzrušení. To může 

vysvětlovat např. zálibu v praktikování sadomasochismu. Více k tématu např. na: 

https://www.novinky.cz/zena/zdravi/375724-profesor-jaroslav-flegr-toxoplasma-gondii-umi-menit-

sexualni-chovani-lidi.html, nebo na: https://iforum.cuni.cz/IFORUM-15989.html. 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/get-psyched/201206/masturbation-brief-and-rigorous-history
https://www.youtube.com/watch?v=LOY3QH_jOtE
https://www.novinky.cz/zena/zdravi/375724-profesor-jaroslav-flegr-toxoplasma-gondii-umi-menit-sexualni-chovani-lidi.html
https://www.novinky.cz/zena/zdravi/375724-profesor-jaroslav-flegr-toxoplasma-gondii-umi-menit-sexualni-chovani-lidi.html
https://iforum.cuni.cz/IFORUM-15989.html
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naznačují, že pachatelé sexuálně motivovaných trestných činů obvykle dosahují 

podstatně nižšího vzdělání, často ve škole propadají a mají špatné známky, neboť mají 

problémy s učením.122 Tyto faktory samozřejmě ovlivňují také případnou pachatelovu 

možnost resocializace, převýchovy a léčby, resp. nápravy, jejímž hlavním cílem by 

měla být změna sexuálního chování pachatele, tedy jeho externího sexuálního 

vyjadřování. 

Ačkoliv zdaleka ne každý pachatel sexuálně motivovaného trestného činu trpí 

sexuální deviací, výskyt této poruchy u pachatelů není zanedbatelný. Grubin ve své 

studii uvádí, že téměř u poloviny sexuálních vrahů se vyskytují znaky parafilie.123 Také 

Drbohlav uvádí několik studií, z nichž je patrné, že ze vzorku pachatelů bylo vždy 

zhruba u jedné poloviny (často mnohem více) diagnostikována nějaká forma sexuální 

deviace.124 Jiní autoři detekují parafilii, zejména sadismus, alespoň u podstatné části 

pachatelů (tj. alespoň u jedné čtvrtiny).125 U sériových pachatelů sexuálně 

motivovaných vražd se parafilie objevuje ještě častěji. Dále se u nich nezřídka vyskytují 

znaky narcismu, případně rysy schizoidní či obsedantně-kompulzivní, což souvisí 

s jejich častým chováním „predátora“, jež loví svou kořist.126 Jedinec trpící parafilií, 

v závislosti na míře jeho deviace, má silnější nebo méně silný sexuální prožitek 

z určitého chování nebo předmětu, a o tuto míru má pak snížený prožitek z normálního 

sexuálního chování. Lze tedy říci, že jedinec je sice schopen normálního sexuálního 

chování, ale to mu nepřinese takové uspokojení, jako sexuální chování, které je 

v souladu s jeho typem deviace. Parafilie jsou charakterizovány intenzivními 

                                                 
122 Langevin, R., & Curnoe, S. The Therapeutic Challenge of the Learning Impaired Sex Offender. Sexual 

Offender Treatment, Volume 2 (2007), Issue 1. 

123 Grubin, D. Sexual Murder. British Journal of Psychiatry (1994); 165, str. 624–629.  

124 Drbohlav, A. Psychologie sériových vrahů: 200 skutečných případů brutálních činů sériových vrahů 

současnosti. Op. cit., str. 53–55. 

125 Langevin, R., Ben-Aron, M. H., Wright, P., Marchese, V., Handy, L. The Sex Killer. Annals of Sex 

Research (1988); 1, str. 263–301; a dále Briken, P., Habermann, N., Berner, W., Hill, A. The influence of 

brain abnormalities on psychosocial development, criminal history and paraphilias in sexual murderes. 

Journal of Forensic Sciences (2005); 50, str. 1204–1208; nebo také Beauregard, E., Martineau, M. A 

Descriptive Study of Sexual Homicide in Canada: Implications for Police Investigation. International 

Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology (2012); 57(12), str. 1454–1476. 

126 Chan, H. C. O., Beauregard, E., Myers, W. C. Single-Victim and Serial Sexual Homicide Differences 

in Crime, Paraphilias and Personality Traits. Criminal Behaviour and Mental Health (2015); 25(1). 
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přetrvávajícími sexuálními fantaziemi, impulzy a zájmy, které jsou nějakým způsobem 

neobvyklé nebo až bizarní. Obvykle jsou celoživotní, resp. trvají od počátku sexuálního 

života v období puberty až do utlumení sexuálních potřeb jedince.127  

4.5.3.2. Sexuální deviace v objektu a v aktivitě 

Teorie rozlišuje dva obecné typy sexuálních deviací: 

❖ Sexuální deviace v objektu – jedná se o kvalitativní poruchu sexuální motivace, 

jejímž projevem je sexuální zaměření na neadekvátní objekt (např. dítě, zvíře, 

mrtvé tělo, oheň). Do těchto poruch se řadí zejména pedofilie, nekrofilie, 

pyrofilie, fetišismus a další. 

 

❖ Sexuální deviace v aktivitě – kvalitativní porucha sexuálního zaměření 

charakteristická tím, že jedinec dosahuje sexuálního stimulu, resp. uspokojení 

netypickými až bizarními praktikami (např. přijímáním nebo způsobováním 

bolesti, pozorováním jiných při jejich sexuálních praktikách, znehybňováním 

oběti, nadávkami, zasunováním neživých objektů do močové trubice apod.). Za 

sexuální deviaci v aktivitě se považuje sadomasochismus, voyeurismus, 

exhibicionismus a jiné. 

V určitých situacích, resp. u některých jedinců může dojít k výskytu jak deviace 

v objektu, tak deviace v aktivitě současně. U těchto osob se hovoří o sexuální deviaci 

kombinované. Většinou se pak jedná o opakující se kombinace konkrétních typů (např. 

pedofilní sadismus). 

Za polymorfní sexuální deviaci se pak označuje stav, kdy jedinec trpí četnými 

sexuálními deviacemi najednou. Tito jedinci obvykle mívají těžce psychopatickou 

osobnost.128 

                                                 
127 Brzek, A. Sexuologie pro právníky. Praha: Karolinum, 1997, str. 18–20. 

128 Weiss, P. a kolektiv. Sexuologie. Op. cit., str. 469–483. 
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4.5.3.3. Klasifikace parafilií 

V současnosti existuje několik klasifikací parafilií, mezi nimiž nejznámější a 

nejčastěji aplikované patří Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních 

problémů, tzv. MKN129, vytvořená Světovou zdravotnickou organizací130, a dále 

Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch, tzv. DSM131, vytvořený 

Americkou psychiatrickou asociací.132 Vzhledem k tomu, že je Česká republika členem 

Organizace spojených národů, stěžejní je klasifikace MKN.133  

Pro úplnost je níže uveden stručný, avšak kompletní přehled parafilií dle MKN, 

z nichž pro účely této práce bude nejvýznamnější sadomasochismus. 

V aktuální verzi MKN (ICD-10) se poruchy sexuální preference (parafilie) označují 

kódem F65 a spadají pod poruchy osobnosti a chování u dospělých. Patří mezi ně: 

fetišismus (F65.0), fetišistický transvestitismus (F65.1), exhibicionismus (F65.2), 

voyerismus (F65.3), pedofilie (F65.4), sadomasochismus (F65.5), jež je rozčleněn na 

sexuální masochismus (F65.51) a sexuální sadismus (F65.52), dále kategorie 

mnohočetných poruch sexuální preference (F65.6), jiné poruchy sexuální preference 

(F65.8) a porucha sexuální preference NS, tedy nespecifikovaná (F65.9).134 

                                                 
129 V originále International Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD). V současnosti 

je platná verze ICD-10. Nejnovější verze, ICD-11, byla zveřejněna dne 18. června 2018, nicméně státy ji 

dosud neimplementovaly a její aplikování by mělo započít v roce 2022.  

130 World Health Organization (WHO) byla založena v roce 1946. Jedná se o organizaci spadající pod 

Organizaci spojených národů (OSN). Československo bylo jedním ze zakladatelských států, samostatná 

Česká republika se stala členem v roce 1993. 

131 V originále Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders. Ačkoliv je manuál oficiálně 

platný v Americe, v globálním měřítku (tedy i v Evropě) je používán pro doplnění MKN (ICD), neboť je 

podrobnější a specifičtější. 

132 American Psychiatric Association (APA) 

133 V ICD-11 došlo k významnému posunu, neboť sadomasochismus, jež není vykonáván pod nátlakem (a 

s ním též fetišismus a transvestitismus) byly z klasifikace vyřazeny, neboť jsou, resp. budou považovány 

za soukromé chování, které nemá žádné negativní zdravotní následky.  Srov. Joyal, Ch. C. Controversies 

in the Definition of Paraphilia. Journal of Sexual Medicine (2018); 15(10), str. 

134 MKN-10: Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: desátá revize. 

Tabelární část. Aktualizované vydání k 1. 1. 2018, str. 241-242. ISBN 978-80-7472-168-7. 
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▪ Fetišismus je porucha, kdy jedinec používá jako sexuální stimul (a někdy též pro 

sexuální vyvrcholení) neživý objekt nebo negenitální části těla. Takovým 

objektem může být předmět, který má souvislost s lidským tělem jako obuv nebo 

určitý typ oblečení. Sexuálního uspokojení je možno dosáhnout též s osobou, 

která má tento konkrétní objekt na sobě. 

▪ Osoba trpící fetišistickým transvestitismem je sexuálně stimulována nošením 

oděvu, které je primárně určeno opačnému pohlaví. Nejedná se o transvestitismus, 

kdy osoba touží vypadat jako osoba opačného pohlaví, naopak, jedinec často touží 

tento převlek svléci okamžitě po sexuálním vyvrcholení, a oděv tedy slouží pouze 

k sexuálnímu uspokojení. 

▪ Exhibicionismus je sám o sobě jednou z nejméně nebezpečných forem parafilií. 

Jedinec nepotřebuje fyzický kontakt s jinou osobou. Sexuálního vzrušení je 

dosaženo vystavováním vlastních genitálií z určité vzdálenosti cizím lidem na 

veřejných prostranstvích, a často je dále provázeno masturbací. 

▪ Dalším jedincem trpícím parafilií, který nepotřebuje přímý fyzický kontakt s jinou 

osobou je voyer. Sexuálního uspokojení bývá u voyerismu dosahováno pouhým 

pozorováním, sledováním sexuálního chování jiných lidí, případně jejich intimní 

aktivity, jako je sprchování nebo svlékání, přičemž pozorovaní lidé si takového 

sledování nejsou vědomi. Ačkoliv se voyerismus může zdát jako poměrně 

neškodný, nezřídka bývá prvním krůčkem k tomu, že jedinec zatouží po fyzickém 

kontaktu s obětí, kterého lze často dosáhnout pouze násilnou cestou.  

▪ Sexuální preference zaměřená na děti se nazývá pedofilie. Jedinec (muž či žena) 

je sexuálně přitahován osobou s nevyvinutými sekundárními pohlavními znaky. 

Často nezáleží na pohlaví dítěte, podstatná je jeho nedospělost (obvyklý věk 3-11 

let). Pedofilii nelze diagnostikovat mezi dětmi podobného věku. Nutno však 

dodat, že ne každá osoba, jež měla sexuální kontakt s dítětem trpí touto parafilií.    

▪ Sadomasochismus se člení na masochismus a sadismus, přičemž možná je též 

kombinace obou těchto poruch (jedinec je sexuálně uspokojen v obou rolích). 

Masochismus znamená, že osoba touží po submisivní pozici, chce být 
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ponižována, případně cítit bolest, a tímto dosahuje sexuálního uspokojení. 

Sadismus je naopak touha po absolutně dominantní roli. Sexuálního uspokojení je 

dosahováno ponižováním, omezováním pohybu nebo způsobováním bolesti jiné 

osobě. 

▪ Mnohočetné poruchy sexuální preference označují přítomnost více parafilií u 

jedné osoby najednou (obvyklá je např. kombinace fetišismu a sadomasochismu).  

▪ Jiné poruchy sexuální preference zahrnují méně časté typy deviací. Mezi tyto se 

řadí frotérství, kdy je sexuálního vzrušení dosahováno otíráním nebo dotýkáním 

se cizích lidí bez jejich souhlasu na veřejných místech (např. v prostředcích 

městské hromadné dopravy). Další poruchou je zoofilie, tedy sexuální atrakce ke 

zvířatům. Velmi ojedinělou poruchou (avšak u sériových vrahů se vyskytuje) je 

nekrofilie, sexuální uspokojení ze styku s mrtvým lidským tělem. Nejčastěji se 

jako příčina této poruchy uvádí touha jedince mít poddajného, resp. 

neodporujícího partnera, neboť se obává odmítnutí. Studie však naznačují, že 

následuje-li postmortální sexuální styk po zavraždění oběti, nejedná se obvykle o 

nekrofilii, tedy primárním záměrem pachatele není vždy samotný styk s mrtvým 

tělem. Pachatel obvykle buď nedosáhl dostatečného uspokojení vraždou 

samotnou, nebo tímto získává další „trofej“, opětovné ponížení oběti.135 Bizarními 

aktivitami, které mohou být označovány za deviantní jsou též strangulace, 

rdoušení, řezání či jiné formy poškozování za účelem dosažení intenzivnějšího 

sexuálního uspokojení. Porucha sexuální preference NS je reziduální kategorií pro 

dosud nespecifikované poruchy. 

4.5.3.4. Sexuální sadisté 

Jak již bylo zmíněno výše, pro účely této práce je nejvýznamnější z poruch 

sadomasochismus, resp. sadismus. Fantazie spojené se sadistickými metodami 

aplikovanými na osobě bez jejího souhlasu jsou vysoce rizikovým faktorem kriminality. 

U těchto pachatelů se mnohem častěji objevuje symbolismus, trofeismus a ritualismus.  

                                                 
135 Stein, M. L., Schlesinger, L., Pinizzotto, A. J. Necrophilia and Sexual Homicide. Journal of Forensic 

Sciences (2010); 55 (2), str. 443–6. 
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V mnoha typologiích zaměřených na pachatele znásilnění a sexuálně motivovaných 

vražd tvoří sadističtí pachatelé samostatnou skupinu. Nicméně, mezi experty nepanuje 

všeobecná shoda na jedné univerzální typologii. Vždy hraje roli empirický výzkum a 

poznatky jednotlivého odborníka. Například Knight a Prentky vytvořili typologii 

pachatelů znásilnění podle jejich primární motivace. Dělí je na pachatele příležitostné, 

sexuální (sadistické a nesadistické), zuřivé a mstivé.136 Stejnou typologii lze aplikovat 

též na pachatele sexuálně motivovaných vražd.137 Příležitostní, případně sexuální 

nesadističtí vrazi obvykle spáchají vraždu kvůli obavě z odhalení spáchání sexuálního 

trestného činu. Zuřiví pachatelé se vraždy dopustí zejména z důvodu snížené 

sebekontroly. Nejnebezpečnějšími vrahy jsou pak vrazi sadisté, kteří nacházejí sexuální 

potěšení v ubližování své oběti, a následně též ve vraždění samotném. Sexuální sadisté 

tvoří přibližně jednu čtvrtinu všech sériových vrahů.138  

Některé studie uvádějí konkrétní rizikové faktory vyskytující se u dětí, predikující 

možnost budoucího páchaní vražd. Tyto jsou zejména noční pomočování, týrání zvířat a 

žhářství.139 Právě týrání zvířat se u sadistických sexuálních pachatelů objevuje mnohem 

častěji, a to nejen u sexuálních vrahů, ale také u pachatelů znásilnění. Ne vždy je 

motivem zoofilie nebo sexuální potěšení, může se jednat také o projev vandalismu, 

vyžívání se v pocitu moci nebo ventilace frustrace ze špatných rodinných poměrů jako 

je přítomnost domácího násilí. Obecně je však zejména u sadistů týrání zvířat rizikovým 

faktorem a prediktorem potenciálního budoucího násilí na lidech. Touhou sadisty je 

způsobovat bolest živým tvorům, přičemž zvířata jsou snadnější oběť, a tak obvykle 

slouží pouze jako dočasná alternativa. Potenciálně nebezpečné je opakované, nikoliv 

jednorázové, situační trýznění zvířete, zejména má-li jedinec tendenci násilí eskalovat. 

                                                 
136 Knight, R. A., & Prentky, R. A. Classifying Sexual Offenders, The Development and Corroboration of 

Taxonomic Models. Reprinted from Handook of Sexual Assault edited by W. L. Marshall, D.R. Laws, and 

H.E. Barbaree. Plenum Publishing Corporation, 1990, str. 23-49. 

137 Oliver, C. J., Beech, A. R., Fisher, D., & Beckett, R. A Comparison of Rapists and Sexual Murderers 

on Demographic and Selected Psychometric Measures. International Journal of Offender Therapy and 

Comparative Criminology. Sage Publications, 2006, str. 1-13. 

138 Levin, J., & Fox, J. A. Mass murder: America’s growing menace. New York: Plenum, 1985. 

139 Čírtková, L. Forenzní psychologie. Op. cit., str. 211. 
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Stejně tak se předpokládá větší rizikovost u osob, které se zaměřují na vícero 

živočišných druhů. Nejčastějším objektem bývají koně, krávy, ovce, psi a kočky.140  

4.5.4. Profil sexuálního vraha 

Většina sexuálních vražd je spáchána dospělými muži (nejčastěji ve věku mezi 20-

40 lety), europoidní rasy, nikoliv však bezvýhradně. Drbohlav upozorňuje, že statistiky 

většinou pochází z USA a Evropy, což vede k tomu, že pachatelé bývají v rámci těchto 

statistik v cca 80 % případů bílí, nicméně v Asii a Africe se také vyskytují případy 

sériových vrahů, pouze nebývají tak dobře zdokumentovány a započítávány do 

statistik.141 Značnou část sériových sexuálních vrahů tvoří pachatelé svobodní nebo 

rozvedení, kteří se ovšem nestraní společnosti, ale naopak aktivně udržují sociální 

kontakty. Obvyklá je také předchozí kriminální kariéra, přičemž nejčastější trestné činy 

předcházející sexuální vraždě bývají násilné a sexuální trestné činy. Zajímavé je 

zjištění, že ačkoliv je průměrný věk prvního pohlavního styku chlapců v České 

republice 18 let, u sexuálních sériových vrahů je tento věk nižší (v průměru 12 let).142 

Co se týče způsobu provedení činu (modus operandi), nejčastějším způsobem usmrcení 

je uškrcení neboli strangulace a ubití. Méně časté, avšak nikoliv ojedinělé bývá ubodání. 

Jiné způsoby usmrcení, včetně užití střelné zbraně jako vražedného nástroje, jsou u 

sexuální vraždy použity zřídkakdy. Chan však ve své studii uvádí, že ženy, které 

spáchají sexuálně motivovanou vraždu (ačkoliv jich je velmi malé procento, v řádu 

jednotek), na rozdíl od mužů, používají střelné zbraně při činu mnohem častěji, zřejmě 

pro dorovnání rozdílu ve fyzické síle mezi nimi a oběťmi.143  

Obecně téměř polovina případů zahrnuje přehnané násilí, tedy pachatel by svého 

cíle pravděpodobně dosáhl i při užití nižšího stupně násilí. Studie též naznačuje, že 

                                                 
140 Čírtková, L. Moderní psychologie pro právníky: Domácí násilí, stalking, predikce násilí. Op. cit., str. 

116–119. 

141 Drbohlav, A. Psychologie sériových vrahů: 200 skutečných případů brutálních činů sériových vrahů 

současnosti. Op. cit., str. 16. 

142 Drbohlav, A. Psychologie sériových vrahů: 200 skutečných případů brutálních činů sériových vrahů 

současnosti. Op. cit., str. 51. 

143 Skott, S., Beauregard, E., Darjee, R. Female Sexual Homicide Offenders: A Descriptive and 

Comparative Study. Journal of Forensic Sciences (2019); 64, No. 1, str.154–161. 
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téměř polovina pachatelů oběť naláká, nikoliv překvapí. Více než polovina pachatelů 

také užije při činu nějakou zbraň (nejčastěji nůž, tyč, provaz atp.), a tuto si buď na místo 

činu přinesou, nebo ji tam najdou.144  

Nebezpečnost pachatelů sexuálních trestných činů je poměrně vysoká a predikce 

jejich budoucího chování není snadná. Ačkoliv se při výkonu trestu odnětí svobody 

mohou chovat vzorně, může k tomu docházet pouze proto, že ve věznici nemají 

potenciální oběti, na které by se zaměřili (ženy, děti). Čírtková upozorňuje, že je též 

třeba odlišovat sexuální agresory a sexuální devianty.  

❖ Sexuální agresoři bývají tradičně nižší inteligence, mají nižší vzdělání, vedou 

nezřízený životní styl, často zneužívají návykové látky a obecně je jejich 

sociální úroveň nižší. Bývají nestabilní, náladoví a výbušní, jejich násilné činy 

jsou obvykle důsledkem frustrace z vlastního selhání nebo kvůli domnělé 

provokace obětí. 

❖ Sexuální devianti, naopak, tvoří samostatnou různorodou skupinu. Hlavním 

faktorem určujícím jejich osobnost je typ a míra deviace a schopnosti 

sebekontroly. Inteligence, životní styl a znaky osobnosti se pak mohou mezi 

devianty značně odlišovat.145 

4.5.5. Oběť sexuální vraždy 

Obětí je obvykle mladá dospělá žena, zhruba ve věku 27 let. Stejně jako pachatel, i 

oběť bývá europoidní rasy (nicméně opět může hrát roli nedostupnost statistik z Asie a 

Afriky).146 Nutno však dodat, že ačkoliv je často výběr pohlaví oběti spojen se 

sexuálním zaměřením pachatele, není tomu tak vždy. Jinými slovy, ačkoliv se stane 

obětí sexuální vraždy muž, nemusí to nutně indikovat homosexuální orientaci 

                                                 
144 Beauregard, E., Martineau, M. (2012). A Descriptive Study of Sexual Homicide in Canada: 

Implications for Police Investigation. International Journal of Offender Therapy and Comparative 

Criminology (2012); 57(12), str. 1454–1476; nebo také Grubin, D. Sexual Murder. British Journal of 

Psychiatry (1994); 165, str. 624–629. 

145 Čírtková, L. Forenzní psychologie. Op. cit., str. 104–105. 

146 Chan, H. C. O., Beauregard, E., Myers, W. C. Single-Victim and Serial Sexual Homicide Differences 

in Crime, Paraphilias and Personality Traits. Criminal Behaviour and Mental Health (2015); 25(1). 
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pachatele.147 Obdobné platí též pro případy vrahů, jež se zaměřují na dětské oběti, tj. 

nemusí se jednat o pedofily. Zajímavé je také zjištění, že poměrně mnoho vrahů se 

zaměřuje na ženy provozující prostituci, výkon tohoto povolání tedy může být 

rizikovým faktorem viktimizace. Dle Brewera je až jedna třetina vražd prostitutek 

přičítána sériovým vrahům.148 

Oběť mívá pro vraha určitý význam. Častá je například podobnost s matkou, 

případně s někým, kdo vrahovi v dětství ubližoval. Může se také jednat o podobnost 

s ženou, o kterou vrah usiloval, ale ona ho odmítla. V historii se však objevovaly i jiné 

faktory, jež ovlivnily pachatelův výběr. Například „Zodiak“ si vybíral oběti dle znamení 

zvěrokruhu. Mezi nevyřešenými vraždami se také objevily tzv. abecední vraždy. 

Někteří vrahové se zaměřují pouze na specifickou skupinu osob, jako jsou prostitutky, 

homosexuálové, bezdomovci, studentky nebo třeba stopařky (veškeré oběti Eda 

Kempera měly údajně symbolický vztah k jeho poslední oběti – vlastní matce). 

Specifičtí jsou také vrazi zaměření na mladé dívky, resp. panny (např. francouzský vrah 

Michel Fourniret byl se svou partnerkou Monique Olivier, která ověřovala, že jsou oběti 

skutečně panny, označen za jednoho z nejhorších francouzských novodobých sériových 

vrahů).  

Další sérioví vrazi vybírají své oběti na určitých místech, jako jsou nádraží, 

autobusové zastávky, obchody, restaurace, parky a jiná veřejná místa (oběti si na 

autobusových zastávkách vybíral např. Levi Bellfield; na anglických nádražích vraždil 

John Duffy, přezdívaný „The Railway Rapist“, k jehož dopadení výrazně pomohlo 

kriminalistické profilování).  

Kromě takovýchto symbolických faktorů si ale někteří vrazi vybírají své oběti 

mnohem více náhodně, např. na základě toho, že se oběť nachází v nevhodný čas na 

místě, na kterém by podle vraha být neměla. 

                                                 
147 Beauregard, E., Proulx, J. A classification of sexual homicide against men. International Journal of 

Offender Therapy and Comparative Criminology (2007); 51, str. 420-432. 

148 Brewer, D. D., Dudek, J. A., Potterat, J. J., Muth, S. Q., Roberts, J. M. Jr., Woodhouse, D. E. Extent, 

trends, and perpetrators of prostitution-related homicide in the United States. Journal of Forensic 

Sciences (2006); 51, str. 1101-1108. 
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Závěr 

Technický pokrok a možnosti poznávání a bádaní jsou v dnešní době na takové 

úrovni, že nové poznatky z různých oborů se objevují dnes a denně. Odborných studií, 

prací, článků a knih na téma sériových vrahů je nespočet a jejich důsledné prostudování 

by zabralo pravděpodobně řadu let, ne-li celý život. Tento fakt je, dle mého názoru, 

zásadním limitem pro sepsání jakékoliv práce na takové úrovni, aby sám autor byl se 

svým dílem plně spokojen. Je to však právě vlastní nespokojenost, kterou považuji za 

hnací motor pro sebezdokonalování.  

Snad při každé intelektuálně tvůrčí činnosti lze narazit na problematiku, se kterou se 

autor dosud nesetkal, nebo o ní má nedostatečné množství informací. Při doplňování 

těchto znalostí se však objevují další a další témata, která by bylo vhodné nastudovat 

důkladněji. Člověk ovšem nemá ani neomezený čas, ani nekonečnou kapacitu poznání. 

S tímto problémem jsem se musela při psaní této diplomové práce poprat i já. V 

průběhu analýzy různých materiálů jsem objevovala mnoho dalších, více či méně 

zajímavějších a relevantnějších zdrojů, které už však nebylo v mých možnostech 

pojmout nebo do textu zapracovat.  

Kvůli výše popsanému problému jsem se snažila do diplomové práce vybrat takové 

informace, které jsem považovala za nejpodstatnější, a s ohledem na téma osobnosti 

sériových vrahů a na můj studijní obor nejpřiléhavější. Tento základ jsem doplnila o 

zajímavá či kuriozní fakta. Pro lepší představu o daném tématu průběžně odkazuji na 

různé skutečné případy. Ty však neanalyzuji do hloubky, protože, jak už ostatně bylo 

popsáno v této práci, každý z nich je individuální a má svá specifika.  

Domnívám se, že primární cíl práce, tedy zprostředkovat české a zahraniční 

poznatky o pachatelích sériových vražd a uvést je do kontextu českého právního řádu a 

právní teorie, jsem splnila. Odkazuji na mnoho českých i zahraničních zdrojů, ke 

kterým jsem se dostala. Zejména z českých zdrojů jsem z podstaty věci vycházela 

v částech trestněprávních. Zpracovala jsem nejpodstatnější instituty trestního práva, 

které podle mne přichází v úvahu, jde-li o sériovou vraždu. Neopomenula jsem ani 
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kriminologické hledisko. Právě v kriminologických a psychologických částech jsem 

kombinovala poznatky české i cizojazyčné. 

Na základě řady studií jsem shrnula více či méně frekventované znaky, které sérioví 

vrazi mají a odlišila je od vrahů s jedinou obětí. Kromě toho jsem v samostatných 

odstavcích ukázala, že průměrný profil vraha muže, ženy a nezletilého vykazuje určité 

odlišnosti a poukázala jsem na pravděpodobnou příčinu těchto rozdílů. Cílem této 

diplomové práce také bylo vysvětlit čtenáři rozdíly mezi všemi mnohonásobnými vrahy. 

Předpokládám, že jsem tyto pachatele odlišila dostatečně výstižně, a že tento popis 

pomůže čtenáři, aby si veškeré rozdíly uvědomil. 

Vyjma odborných cílů práce, jejichž splnění musí posoudit čtenář, bylo mým 

osobním záměrem rozšířit své dosavadní znalosti o této problematice. Mám za to, že 

tento účel byl naplněn. Objevila jsem mnoho zajímavých autorů, a narazila jsem na 

spoustu překvapivých informací. Shlédla jsem řadu audiozáznamů, na kterých jsou 

zachyceny diskuze s různými vrahy, a to nejenom sériovými. Dále jsem se hlouběji 

seznámila s tématy, která nejsou bezprostředním předmětem mého studijního zaměření, 

jako jsou psychické nemoci a odchylky osobnosti.  

Ačkoliv jsem se pokusila pojmout tematiku osobnosti pachatele sériových vražd co 

možná nejkomplexněji, uvědomuji si, že lze tuto diplomovou práci obohatit o řadu 

dalších informací. Některé z kapitol by nepochybně zasloužily značně větší prostor, než 

který jim byl v práci věnován. Zejména hledisko penologické by určitě bylo velice 

zajímavé, ovšem značně obsáhlé. Taktéž problematika masových vrahů, pro lepší 

komparaci s vrahy sériovými, by zasloužila mnohem více pozornosti. Dalším faktem je, 

že existuje řada skvělých odborníků zabývajících se sériovými vrahy a tématy 

souvisejícími, na jejichž práce jsem nebyla z kapacitních důvodů schopna odkázat. 

V neposlední řadě také zůstává spousta jistě kvalitních materiálů, které jsem do práce 

zařadit nemohla, neboť jsem k nim nezískala přístup. 

Přes limitovaný obsah této diplomové práce pevně věřím, že čtenáři poskytne 

ucelený základní přehled o pachateli sériových vražd. Mám za to, že text je snadno 

uchopitelný a čtivý, a že je zároveň na takové úrovni odbornosti, jaká se od diplomové 

práce očekává. 
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Abstrakt 

Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

Pachatelé sériových vražd 

 Obsahem této diplomové práce je analýza osobnosti pachatele trestného činu se 

zaměřením na sériové vrahy. Ačkoliv je osobnost sériového vraha stěžejním tématem 

práce, značná část je věnována i teorii z oblasti kriminologie, forenzní psychologie a 

práva, včetně vysvětlení relevantních právních pojmů. 

 Tato diplomová práce má čtenáři poskytnout ucelený, komplexní přehled o 

pachatelích sériových vražd. Cílem práce není pouze nabídnout pravděpodobný profil 

sériového vraha, ale též uvést veškeré odborné poznatky, a to české i zahraniční, do 

kontextu s českým právním řádem a právní teorií. Dále má práce čtenáři pomoci 

pochopit rozdíly mezi mnohonásobnými vrahy, tedy vrahy sériovými, masovými a 

vrahy na vražedné vlně, neboť tito bývají často nesprávně zaměňováni. Pro lepší 

uchopitelnost problematiky uvádím řadu skutečných případů. Z obrovského množství 

sériových vrahů jsem se snažila vybrat případy nejzajímavější či nejaktuálnější.  

 V prvních kapitole vysvětluji pojem pachatel, přičemž rozlišuji hledisko 

trestněprávní a kriminologické. Ústředním tématem druhé kapitoly je osobnost 

pachatele. První část této kapitoly je svým obsahem zaměřena psychologicky, ovšem již 

v úvodu předkládám, jaký má analýza osobnosti pachatele význam v trestním právu. 

Dále vysvětluji právní instituty související s problematikou, jako jsou ochranné léčení, 

zabezpečovací detence, kriminální recidiva či trestná součinnost. Třetí kapitola se 

zabývá trestným činem vraždy. Uvádím legální definici včetně právně-teoretického 

výkladu. Dále ukazuji výrazné rozdíly mezi pachatelem mužem, ženou a nezletilým. 

V závěru kapitoly popisuji rozdíly mezi vraždou sériovou, masovou a vražednou vlnou, 

a dále rozdíly mezi vrahem s jedinou obětí a vrahem sériovým. V poslední kapitole se 

zabývám sériovými vrahy. Také zde vysvětluji rozdíly mezi sériovým vrahem mužem a 

ženou a předkládám některé typologie. Poslední část se týká sexuálních sériových 

vrahů, jejich motivace, profilu, a dále profilu oběti sexuálního vraha. 

Klíčová slova: osobnost pachatele, sériový vrah, trestný čin vraždy 
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Abstract 

The Issue of an Offender’s Personality in Criminology 

Serial killers 

The cardinal topic of this diploma thesis is an analysis of an offender’s personality and 

the major focus is given on serial killers. Although the serial killer’s personality is the 

main topic of the thesis, a significant part deals with a criminological, forensic 

psychological and legal theory, involving the explanation of the relevant legal terms. 

This diploma thesis aims to provide the reader a comprehensive overview of serial 

killers. The main goal of the thesis is not only to offer probable profile of the serial 

killer, but to introduce Czech and foreign expert findings into the context with the 

Czech law and jurisprudence as well. Also, the thesis aims to help the reader to perceive 

differences among serial killers, mass killers and spree killers, as these multiple killers 

are often confused. I present some real cases for better illustration of the issue. From the 

huge amount of serial killers, I have chosen the most interesting or the most recent ones. 

In the first chapter I explain the term offender. I distinguish the legal and criminological 

point of view. The cardinal topic of the second chapter is the offender’s personality. The 

first part of this chapter is focused psychologically, nevertheless in the introduction I 

emphasize the importance of the offender’s personality analysis in the criminal law. 

Next, I clarify legal institutes related to the issue, such as the protective treatment, 

security detention, criminal recidivism or criminal complicity. The third chapter deals 

with the felony murder. I provide the legal definition including the legal-theoretical 

interpretation. Afterwards, I show significant contrasts between the male, female and 

underage offender. At the conclusion of this chapter I describe difference between the 

serial murder, mass murder and spree murder, and subsequently differences between the 

murder with the only one victim and the serial killer. In the last chapter I analyse serial 

killers themselves. I explain what the distinctions between male and female serial killer 

are, and I introduce some of typologies as well. The last part deals with sexual serial 

killers, their motivation, profile and profile of the victim. 

Keywords: offender’s personality, serial killer, felony murder 


