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Úvod
Loupež je trestným činem, který je veřejností vnímán jako jeden z nejzávažnějších a
nejnebezpečnějších deliktů, zejména proto, že pachatelé nepůsobí svým jednáním pouze
majetkové škody, ale především ohrožují svobodu člověka ve smyslu svobody rozhodování. To
vše se děje za použití násilí, ať už přímého, nebo pohrůžky násilím, kterým může být zasaženo
do tělesné integrity člověka. Tento čin tak vede ve společnosti k pocitu strachu a ohrožení,
čemuž napomáhá i značná publicita médií. Navíc, existuje nepřeberné množství způsobů,
kterými lze loupež spáchat, a díky tomu je možné se s tímto činem setkat na ulici, v zaměstnání,
v obchodě, v bance i v bezpečí svého domova. Loupež tak může zasáhnout do života každého
z nás, což je důvod, proč jsem si toto téma vybrala.
Metodika vyšetřování loupeží představuje jednu ze zvláštních částí kriminalistiky.
Vzhledem k tomu, že loupeže jsou oproti jiným trestným činům v některých komponentách
velmi specifické, zejména se jedná o kriminalistickou charakteristiku a množství způsobů,
kterými lze tento čin spáchat, tak vyžadují vlastní metodiku vyšetřování. S ohledem na to, že
metodika vyšetřování loupeží je téma velmi obsáhlé, rozhodla jsem se jej zúžit a zaměřit se
pouze na vybrané komponenty. Cílem práce je tak představit tyto vybrané komponenty metodiky
vyšetřování loupeží, kterými jsou kriminalistická charakteristika loupeží, způsoby páchání
loupeží a typické stopy, a vystihnout jejich specifika. Dále mám za cíl objasnit rozdíly při
vyšetřování různých druhů loupeží a rozdíly ve stopách, které při těchto loupežích vznikají.
Práce je postavena na důkladné analýze kriminalistických a kriminologických publikací a
odborných článků, a to jak tuzemských, tak i zahraničních, zejména se jedná o angloamerické a
hispanoamerické publikace. Takto získané poznatky jsou dále obohaceny o údaje z výzkumů a
studií, opět jak tuzemských, tak i zahraničních, jako jsou výzkumy a studie Institutu pro
kriminologii a sociální prevenci, Australského kriminologického institutu a Institutu veřejných
věcí v rámci Chilské univerzity. Nakonec je práce rozvinuta o zpracované statistické údaje,
především statistiky zveřejňované Policií ČR a Ministerstvem Spravedlnosti, a dále je práce
doplněna o příklady z praxe a o poznatky získané konzultací s bývalým vedoucím oddělení
loupeží na Krajském ředitelství PČR hlavního města Prahy.
Předkládaná práce je pro přehlednost rozdělena do čtyř kapitol. V kapitole první a druhé se
se zabývám charakteristikou loupeže, a to charakteristikou trestněprávní a kriminalistickou.
Kapitola druhá zahrnuje povšechný pohled na jednotlivé způsoby páchání loupeží, včetně
různých typologií dělení. Způsoby páchání loupeží dělené podle intenzity agrese užité
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pachatelem detailněji rozebírám v kapitole třetí, kde osvětluji pojmy násilí, uvedení do stavu
bezbrannosti lstí a pohrůžku bezprostředního násilí. V této kapitole se tématu věnuji
z interdisciplinárního pohledu a zmíněné pojmy představuji nejen z kriminalistického pohledu,
ale také z pohledu práva a kriminologie. Kapitola třetí zahrnuje také použití zbraní při loupežích
a rozebírá, jaký typ násilí volí pachatelé v praxi. Zde práce vychází především ze zahraničních
studií a výzkumů. V kapitole poslední, čtvrté, se věnuji typickým stopám, a to nejprve
z obecného hlediska, a následně rozebírám konkrétní stopy, které vznikají při loupežích
páchaných užitím přímého fyzického násilí, uvedením do stavu bezbrannosti lstí a pohrůžkou
bezprostředního násilí. Také se v této kapitole věnuji stopám vznikajícím při přípravě na trestný
čin a po jeho dokonání a věcným důkazům stěžejním při vyšetřování loupeží. Tato kapitola
navazuje svým obsahem na kapitolu třetí.
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1. Loupež z hlediska trestního práva
Trestný čin loupeže je upraven v § 173 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. Uvedené ustanovení říká, že trestného činu loupeže se dopustí ten, kdo proti
jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci. Za to
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.1
Trestný čin loupeže má dva kumulativně vyjádřené objekty, kterými jsou osobní svoboda
ve smyslu svobody rozhodování a majetek, kterého se chce pachatel zmocnit. Zařazením do
hlavy II „Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního
tajemství“ se liší od zahraničních právních řádů, kde převažuje zařazení do skupiny majetkových
trestných činů2, např. španělský trestní zákoník (Código penal) řadí loupež do skupiny „Trestné
činy proti majetku a socioekonomickému řádu“ a právní řád Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska upravuje loupež Zákonem o krádeži (Theft Act 1968). Ze systematiky
trestního zákoníku tak lze usuzovat, že zákonodárce klade důraz na ochranu svobody člověka ve
smyslu rozhodování oproti ochraně majetku, která je objektem sekundárním. Dle mého názoru je
takové řazení více než vhodné, jelikož zájem na ochraně svobody člověka vnímám jako
významnější než zájem na ochraně majetku.
Objektivní stránka spočívá v použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu
zmocnit se cizí věci, přičemž násilí a pohrůžka bezprostředního násilí jsou prostředkem
k dosažení cíle. To znamená, že musí zmocnění se věci předcházet, nebo musí být užity během
zmocňování se věci. V případě, že pachatel užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí až
poté, co se věci zmocní, aby si ji uchoval, dopustí se trestného činu krádeže podle § 205 odst. 1
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§ 173:

(1) Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci, bude potrestán
odnětím svobody na dvě léta až deset let.
(2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu
financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f).
(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu
velkého rozsahu.
(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
(5) Příprava je trestná.
2

ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. Str. 1728.
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písm. c) trestního zákoníku, časové hledisko je tak pro kvalifikaci činu důležité.3 Současně je
potřeba, aby pachatel měl v úmyslu zmocnit se cizí věci bezprostředně po užití násilí nebo
pohrůžky bezprostředního násilí. Pokud pachatel užije násilí či pohrůžky bezprostředního násilí,
aby mu poškozený vydal věc někdy v budoucnu, půjde o trestný čin vydírání podle § 175.4
Trestný čin loupeže je speciální k trestnému činu vydírání, jednočinný souběh je tak vyloučen.5
Subjektivní stránka vyžaduje ke spáchání zavinění úmyslné. Úmysl se musí vztahovat jak
k násilnému chování, tak i ke zmocnění se cizí věci. Není ovšem potřeba, aby se pachatel věci
zmocnil, čin je dokonán již užitím násilí či pohrůžky bezprostředního násilí, jedná se o předčasně
dokonaný trestný čin. Tedy i v případě, že pachatel užije násilí a následně dobrovolně upustí od
uskutečnění svého úmyslu, trestnost činu nezaniká.6
Zmocnění se cizí věci znamená, že si pachatel zajistí možnost s věcí nakládat s vyloučením
toho, kdo ji měl dosud ve své moci. Napadený nemusí věc vlastnit, stačí, že ji má půjčenou či
svěřenou, nicméně pro pachatele se musí vždy jednat o věc cizí. Pokud by úmysl pachatele
směřoval k odejmutí věci, kterou napadenému již dříve svěřil, dopustil by se trestného činu
vydírání. Stejně tak se pachatel věci zmocní, i když ji napadený pachateli sám vydá pod vlivem
násilí či pohrůžky bezprostředního násilí a pachatel ji tak napadenému sám neodejme.7 Cizí
odcizenou věcí může být i živé zvíře, jak dokazuje případ z února tohoto roku. Dva
spolupachatelé odcizili psa na vodítku, když napadený muž psa venčil. Nejprve se poškozenému
pokusila pachatelka psa vytrhnout, což se jí nepovedlo, a tak následně její spolupachatel udeřil
poškozeného pěstí do obličeje, ten upadl na zem a žena se psa zmocnila a z místa činu utekla.8
Loupež podle § 173 může být prostá, anebo kvalifikovaná. Kvalifikované loupeže se
pachatel dopustí tehdy, pokud loupež podle odst. 1 spáchá například jako člen organizované
skupiny, způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, značnou škodu, škodu velkého
rozsahu nebo způsobí-li činem smrt.
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 26. 10. 1970, sp. zn. 7 Tz 31/70.
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 23. 1. 1981, sp. zn. 7 Tz 44/80.
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JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. aktualizované a doplněné vydání. Praha:
Leges, 2019. Student (Leges). Str. 593.
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 6. 8. 1970, sp. zn. 6 Tz 24/70.
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Zpráva trestního kolegia Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 11. 2. 1979, č.j. Tpjf 33/79.
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RICHTEROVÁ, Michaela. KŘP Středočeského kraje: Loupež. Policie České republiky [online]. [cit. 2020-11-13].
Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/or-kladno-zpravodajstvi-loupez.aspx.
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Trestný čin loupeže je vždy zvlášť závažným zločinem, jelikož i v základní skutkové
podstatě za ni lze uložit trest odnětí svobody s horní hranicí deset let, což je dle § 14 odst. 3
trestního zákoníku požadavek pro zvlášť závažný zločin. Jelikož je loupež vždy zvlášť závažným
zločinem, tak je příprava vždy trestná, a to podle trestní sazby toho zvlášť závažného zločinu, ke
kterému směřovala.
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2. Kriminalistická charakteristika loupeží
Loupež je jedním z nejzávažnějších deliktů, jelikož představuje útok nejen na majetek, ale
také na tělesnou integritu člověka, a tak ve společnosti vyvolává silný pocit ohrožení a nejistoty.9
Ačkoliv loupeže v roce 2019 představovaly pouze 0,72 % z celkové kriminality a 10,57 %
z celkové násilné kriminality, vzhledem k vysoké medializaci případů mohou mít lidé pocit, že
jsou loupežemi ohroženi více než jinou trestnou činností.
Z policejních statistik vyplývá, že od roku 2009 do roku 2018 počet loupeží spáchaných na
území České republiky klesl o 70 %. Následně se ovšem v roce 2019 objevil mírný nárůst, jak
uvádím v následující tabulce. Tento stav jde ruku v ruce se stavem celkové kriminality, nicméně
v případě celkové kriminality pokles není tolik výrazný, mezi lety 2009 až 2018 se kriminalita
snížila o 42,1 %. Je ovšem zajímavé, že za posledních jedenáct let se významně zvýšila
objasněnost loupeží, a to o 21,3 %.10 Domnívám se, že vyšší objasněnost lze přičítat zejména
lepšímu technickému vybavení policie, bezpečnostním kamerám instalovaným ve městech či
zapojení veřejnosti. Význam bezpečnostních kamer při objasňování nejen loupeží zdůrazňuje i
kriminalista Jiří Zábrodský: „Bez kamer bychom nemohli pracovat, kamery nám výrazně
pomáhají v objasňování většiny trestných činů. Vždy u většiny trestných činů začínáme u kamer“.
Dle Zábrodského mají kamery největší význam u loupeží bankovních, které tak dle něho byly
díky kamerám téměř vymýceny.11
Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

332829

313387

317177

304528

325366

288660

247628

218162

202303

192405

199221

Loupeže

4687

4019

3881

3416

3051

2547

2022

1646

1585

1406

1439

Objasněnost

45,3 %

47,2 %

46,3 %

48,5 %

52,9 %

56,4 %

57 %

60,9 %

64,2 %

63,3 %

66,9 %

Celková
kriminalita

Tabulka 1. Zdroj: Statistické přehledy kriminality Policie České republiky.

Dále v grafu níže můžeme sledovat počet zjištěných loupeží a míru objasněnosti mezi lety
2009 až 2019, oproti zjištěné celkové násilné kriminalitě a její objasněnosti. Opět je evidentní, že

9

MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H.
Beck, 2004. Beckovy mezioborové učebnice. Str. 437.
10

Statistické přehledy kriminality. Policie České republiky. Dostupné z: https://www.policie.cz/statistikykriminalita.aspx.
11

ČT24: Kamery pomohly srazit počet loupeží, míní policie. Ct24.ceskatelevize.cz [online]. [cit. 2020-11-15].
Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1512846-kamery-pomohly-srazit-pocet-loupezi-mini-policie.

6

i přes mírný nárůst v letech 2011 a 2013 registrovaná násilná kriminalita v České republice
klesá. Mám za to, že tento trend lze přičítat prevenčním aktivitám a činnosti policie, která
pracuje dobře, ekonomickému a sociálnímu nastavení společnosti, nízké nezaměstnanosti a
celkové spokojenosti obyvatelstva. Je ovšem možné, že lidé méně závažnou trestnou činnost
nehlásí a kriminalita neklesá, a naopak se zvyšuje latentní kriminalita.

Graf 1. Zdroj: Statistické přehledy kriminality Policie České republiky.

Myslím, že bude zajímavé sledovat, jak se bude počet loupeží a celková kriminalita vyvíjet
v následujícím roce či dvou vzhledem k pandemii způsobené onemocněním Covid-19. Jelikož
v důsledku Covid-19 došlo ke značnému útlumu aktivit ve společnosti a nárůstu nezaměstnanosti
v některých oborech, tak se domnívám, že pandemie ovlivní minimálně strukturu kriminality. Již
nyní ze zveřejněných statistik vyplývá, že v dubnu 2020, kdy celý měsíc trval nouzový stav, bylo
zjištěno o 27 % méně násilných trestných činů než za měsíc duben roku předcházejícího.
Konkrétně v případě loupeží došlo k poklesu o 25 %, a to ze 112 na 84 zjištěných loupeží na
území České republiky.12

12

Statistické přehledy kriminality. Policie České republiky. Op. cit.
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Dle mého názoru může být pokles některých druhů trestných činů způsoben i tím, že
potenciální pachatelé mají sami z onemocnění obavy. Také trestní sazby za mnohé trestné činy
jsou za nouzového stavu zvýšeny, což může pachatele od páchání trestné činnosti odradit,
ačkoliv se jistě najdou i pachatelé, pro které je hrozba trestu irelevantní a čin spáchají bez ohledu
na postih, kterým jim hrozí. Naopak je možné, že vzroste kriminalita páchaná v soukromí,
zejména se může jednat o trestné činy spojené s domácím násilím.
2.1. Kriminální situace
Kriminální situací se rozumí souhrn vnějšího prostředí a podmínek, za kterých je spáchán
trestný čin. Kriminální situace je významná pro vyšetřování trestných činů proto, že ovlivňuje
jednak průběh trestného činu, ale také proces vzniku stop. Stopy a proces jejich vzniku jsou pro
objasnění trestného činu zásadní, proto i poznání kriminální situace, která stopy ovlivňuje, má
pro kriminalistu značný význam. Kriminální situace ovlivňuje trestný čin a stopy tak, že vnější
prostředí a podmínky mají vliv na pachatele, který jim přizpůsobuje své jednání a způsob
páchání, a ten se promítá právě do stop. Navíc, vnější situace působí na vznik stop přirozenými
procesy, aniž by byly závislé na chování pachatele. Je na vyšetřovateli, aby kriminální situaci
správně vyhodnotil a zvolil vhodné kriminalistické metody a postupy.13
Kriminální situace, ve které probíhá loupež, je tvořena zejména charakterem místa činu,
dobou spáchání loupeže a charakterem napadených osob. Nezřídka se stává, že pachatel svým
jednáním kriminální situaci ovlivní (např. vyláká oběť na předem určené místo), přizpůsobí se jí
(např. tak, že předem zajistí plány napadeného objektu) nebo ji využije.14 Případem využití
kriminální situace může být loupežné přepadení jihlavského obchodního domu z dubna letošního
roku. Pachatel využil toho, že okolí místa činu znal a uměl se zde orientovat, což mu napomohlo
jednak při spáchání trestného činu, a jednak při útěku. „V České republice v minulosti
dlouhodobě pobýval a na Jihlavsku pracoval, při loupeži místní znalosti využil,“ uvedl
k okolnostem případu kriminalista Martin Jůzl.15
Podle místa spáchání loupeže můžeme rozlišovat loupeže spáchané v exteriéru a v
interiéru, loupeže spáchané ve velkoměstě nebo na místech s nízkou koncentrací obyvatel,

13

MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Op. cit., str. 53-54.

14

Ibid., str. 437.

15

KROUTILOVÁ, Jana. KŘP kraje Vysočina: Loupež v obchodním domě kriminalisté objasnili. Policie České
republiky [online]. [cit. 2020-11-08]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/loupez-v-obchodnim-domekriminaliste-objasnili.aspx.
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loupeže spáchané v dopravním prostředku apod. Loupež jakožto pouliční zločin představuje
typický příklad velkoměstské kriminality. Například anonymita velkoměsta umožňuje pachateli
konat bez povšimnutí, oproti tomu na malé vesnici, kde se obyvatelé navzájem znají, si spíše
někdo všimne něčeho neobvyklého. Konrád uvádí, že má pachatel v přibližně 60 % případů
k místu spáchání vztah, nebo ho dobře zná.16 Podle Wrighta je vhodné místo jedním z klíčových
faktorů, které pachatelé při páchání loupeží berou v potaz. Rozhodující je dostupnost úkrytů a
únikových cest.17 V tabulce níže porovnávám loupeže zjištěné v hlavním městě Praze s
celkovým počtem loupeží zjištěných na území České republiky mezi lety 2009 a 2019.18
Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Loupeže

4687

4019

3881

3416

3051

2547

2022

1646

1585

1406

1439

23,2 %

20,6 %

17 %

16,2 %

17,4 %

15,4 %

13,9 %

14,4 %

16,3 %

13,2 %

11,4 %

Z toho
Praha

Tabulka 2. Zdroj: Statistické přehledy kriminality Policie České republiky.

Co se týče doby spáchání loupeže, významným hlediskem je zejména to, zda je páchána za
tmy, nebo za bílého dne. Ve tmě mohou pachatelé konat zcela nerušeně a nehrozí, že budou při
činu zpozorováni svědky, naopak za bílého dne snadno splynou s davem. Z výzkumu trestného
činu loupeže v Praze z roku 2005 vyplynulo, že nejvíce zkoumaných loupeží bylo spácháno
v odpoledních hodinách, konkrétně mezi dvanáctou až čtvrtou hodinou.19 Podobné výsledky
přinesl i výzkum Oběti kriminality z roku 2019, dle kterého k více než polovině loupežných
útoků došlo za bílého dne.20 Tyto výsledky vykazují určitý posun od devadesátých let, kdy dle
výzkumu Osmančíka byl největší počet loupeží spáchán ve večerních a nočních hodinách,
konkrétně 68,3 % zkoumaných případů bylo spácháno mezi desátou hodinou večerní a půl pátou
ranní.21 Ačkoliv Osmančík zkoumal loupeže spáchané pouze na Praze 1, jeho zjištění potvrdil

16

KONRÁD, Zdeněk. Op. cit., str. 44.

17

WRIGHT, R., DECKER, S. H. Robbers on robbery: Prevention and the Offender. National Criminal Justice
Reference Service, 2002. Str. 6. Dostupné z: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/193800.pdf.
18

Statistické přehledy kriminality. Policie České republiky. Op. cit.

19

ROZUM, Jan. Výzkum trestného činu loupeže v Praze. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2005.
Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). Str. 83-84.
20

ROUBALOVÁ, Michaela. Oběti kriminality: poznatky z viktimizační studie. Praha: Institut pro kriminologii a
sociální prevenci, 2019. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). Str. 77.
21

OSMANČÍK, Otakar, Eva MARXOVÁ, M. KRČMA, I. TRÁVNÍČKOVÁ a K. NOVÁK. Trestný čin loupeže v
Praze: zpráva z průzkumu trestného činu loupeže v obvodu Prahy 1 v roce 1990. Praha: Institut pro kriminologii a
sociální prevenci, 1992. Str. 37.
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Surmík v článku z roku 1985. Dle něho je přibližně tři čtvrtě loupeží spáchaných mezi šestou
hodinou večerní a jednou hodinou ranní, a konkrétně mezi desátou a jedenáctou hodinou večerní
dochází k absolutně nejvyššímu počtu spáchaných loupeží. To dává do souvislosti s tím, že se
v této době uzavírají podniky a restaurace, končí filmová a jiná představení, a díky nízké
frekvenci osob na veřejných prostranstvích má pachatel větší možnost útěku, a nehrozí, že bude
zpozorován svědky nebo pronásledován.22 Mexický článek, který se zabýval loupežemi a
krádežemi mobilních telefonů v Mexico city, uvádí jako nejfrekventovanější čas páchání těchto
trestných činů osm hodin ráno, tři hodiny odpoledne a devět hodin večer. Jedná se totiž o
nejrušnější hodiny dne, kdy je většina lidí na cestě do práce, z práce nebo se jde ven najíst.
Autoři článku uvádí, že k loupežím mobilních telefonů dochází mezi osmou a devátou hodinou
večer, a to proto, že je nízká frekvence lidí na ulicích, což pachatelům umožňuje si za pomoci
střelné nebo bodnořezné zbraně podmanit malé skupinky lidí nebo osoby samotné. Oproti tomu,
při krádežích (např. vytržením telefonu z ruky nebo stržením batohu z ramene dotyčného, ve
kterém se přístroj nachází) pachatelé využívají davu a chaosu, aby byli nenápadní, a tyto činy
páchají v době, kdy zaměstnanci odchází z práce domů, a je tak na ulicích a zastávkách městské
hromadné dopravy velké množství lidí.23
Charakter napadených osob je taková komponenta kriminální situace, které se pachatel
přizpůsobí či ji využije, spíše než by ji mohl ovlivnit. Například se pachatel jinak připraví na
loupežné přepadení bezbranného seniora či potácející se osoby pod vlivem alkoholu, a jinak na
přepadení banky, kde musí překonat překážku v podobě ozbrojené ostrahy. Takové jeho jednání
ovlivní jak stopy, které vznikají při přípravě na trestný čin, tak i stopy vznikající při samotném
útoku. Pokud dojde k užití násilí právě na ozbrojené ostraze, lze usuzovat na přípravné jednání
pachatele, na rozdíl od situace, kdy se spontánně rozhodne přepadnout opilou osobu, která se
sotva drží na nohou. Vyšetřovatel z napadení ostrahy může vyvodit, že přepadení bylo
plánované, a že se pachatel na loupež připravil, například si obstaral plány banky či zbraň.
Oproti tomu při spontánním přepadení podnapilého vzhledem k jeho stavu pravděpodobně
nebude k dispozici příliš paměťových stop a pachatel se nemusí obtěžovat s maskováním či
obstaráním zbraně a únikové cesty.24

22

SURMÍK, Michal. Některé charakteristiky páchaných loupeží. Československá kriminalistika: časopis pro
kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Naše vojsko, 1985, roč. 18, č. 1, str. 88.
23

MORALES, O. a kol. La dinámica del robo: celulares. Ladata.mx [online]. [cit. 2021-01-10]. Dostupné z:
http://www.ladata.mx/ladinamicadelrobo_celulares/.
24

MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Op. cit., str. 437.
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2.2. Způsoby páchání loupeží
Způsob

páchání

trestného

činu

je

nejdůležitější

komponentou

kriminalistické

charakteristiky, a to proto, že nejvíce ovlivňuje proces tvorby stop, a tím i možnost poznání
trestného činu. Musil uvádí, že je to „specifikovaný systém operacionálních elementů trestného
činu a činností úzce spjatých s trestným činem“. Z uvedené definice vyplývá, že je to složitý jev
složený z mnoha komponent, který zahrnuje jak přímé páchání trestného činu, tak i činnosti,
které jsou se spácháním trestného činu spojené, tedy jednání, která činu předchází nebo naopak
následují po jeho dokonání. I z takovýchto doprovodných činností vzniká množství stop, které
usnadňují vypátrání pachatele, i když stopy vzniklé při páchání trestného činu byly zničeny.
Způsob páchání má význam pro kriminalistickou identifikaci, prevenci či pro tvorbu
kriminalistických verzí.25
Ačkoliv je každá loupež díky detailům jedinečná, můžeme je seskupovat podle způsobu
páchání do několika kategorií. Teorie uvádí jako základní kritéria intenzitu agrese, charakter
napadeného objektu a existenci předchozího kontaktu pachatel – oběť, nicméně existují i další
typologie a kategorizace loupeží.26 Vedle těchto základních kategorií se vyskytují ještě
komponenty, které mají na způsob páchání značný vliv. Těmi jsou ozbrojení pachatele, příprava
na loupež, maskování pachatele a ničení stop.27 Dále je třeba si uvědomit, že na způsob páchání
trestného činu mají vliv jednak faktory objektivní, jako je místo a doba činu, předmět útoku,
použité nástroje apod., tak i faktory subjektivní, jako jsou fyzické a psychické vlastnosti
pachatele, jeho věk, pohlaví, povaha, vědomosti, recidiva a další.28
2.2.1. Intenzita agrese
Na základě intenzity agrese rozlišujeme loupeže páchané užitím přímého fyzického násilí,
páchané uvedením osoby do stavu bezbrannosti lstí a páchané užitím pohrůžky bezprostředního
násilí. Uvedené skupiny se liší v operacionální složce způsobu spáchání, což má za následek
vznik rozdílných stop.29 K tomuto dělení loupeží blíže v kapitole 3.

25

MUSIL, Jan. Kriminalistika: vybrané problémy teorie a metodologie. Praha: Policejní akademie České republiky,
2001. Str. 19-38.
26

STRAUS, Jiří. Kriminalistická metodika. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008.
Str. 61-64.
27

KONRÁD, Zdeněk. Op. cit., str. 41-43.

28

SURMÍK, Michal. Op. cir., str. 86.

29

KONRÁD, Zdeněk. Op. cit., str. 41.
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2.2.2. Charakter napadeného objektu
Podle charakteru napadeného objektu můžeme rozlišovat loupežná přepadení peněžních
ústavů, což jsou zejména banky, spořitelny, pošty a jiné finanční instituce, loupežná přepadení
přepravy peněz, přepadení obchodů, provozoven a jiných živnostenských prostor, například
přepadení čerpacích stanic, sázkových kanceláří, zlatnictví či zastaváren, přepadení bytových
prostor, dopravních prostředků, zejména řidičů taxislužby nebo kamionů a loupežná přepadení
prostá. Přepadení peněžních ústavu mohou být spáchána jako tzv. akční loupeže nebo loupeže na
přepážce. Akční loupež představuje organizovaný útok se zbraní a větším počtem pachatelů za
účelem odcizení veškeré finanční hotovosti, oproti tomu loupeží na přepážce se rozumí
přepadení jednotlivcem či několika málo pachateli, kteří požadují vydání dostupné hotovosti po
pracovníkovi za přepážkou.30 Dle policejních statistik tvořily v roce 2019 loupežná přepadení
finančních institucí pouhých 0,8 % z celkového počtu loupeží zjištěných na území České
republiky, a oproti roku 2018 došlo k poklesu těchto loupeží o 60 %, a to z 30 na 12.31 To, že
loupeže finančních institucí představují minimum z celkového množství loupeží, potvrzují i
údaje z Mexika, podle kterých bylo v roce 2016 pouze 0,21 % registrovaných loupežných
přepadení spácháno na finančních institucí. Z těchto výrazně převažovala přepadení bank.32
Napadený objekt má vliv na postupy pachatelů a jejich vybavení. V případě peněžních
ústavů, obchodů a podobných uzavřených objektů se ve způsobu páchání projevují nejvíce
stavební dispozice, členění vnitřních prostor, provedení interiéru, zabezpečení viditelnými prvky
a provozní režim, přičemž tato opatření se pachatelé za pomoci vybavení a zvolených postupů
snaží překonat a obejít.33
Nejvíce medializovaným přepadením čerpací stanice poslední doby je nepochybně
loupežné přepadení v obci Nelahozeves, ke kterému došlo 3. prosince 2018. Dva maskovaní
pachatelé okolo půl třetí ráno vtrhli na čerpací stanici, odkud odcizili pokladnu s tržbou, cigarety

30

STRAUS, Jiří. Op. cit., str. 62-63.

31

Statistické přehledy kriminality. Policie České republiky. Op. cit.

32

RIVAS RODRÍGUEZ, F. J. a kol. Incidencia de los delitos de alto impacto en México 2016. México, D.F.:
Observatorio nacional ciudadano de seguridad, justicia y legalidad, 2017. Str. 31-33. Dostupné z:
https://onc.org.mx/uploads/170629VERSIÓN_digital_FINAL_VF.pdf.
33

NEČAS, Stanislav a Milan SEILER. Loupežná přepadení pracovišť s peněžním provozem a jejich bezpečnost
(policejní, kriminalistické a technické aspekty teorie a praxe ochrany osob a majetku). Praha: Policejní akademie
České republiky, 2004. Str. 24-25.
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a další zboží. Jeden pachatel byl odsouzen za trestný čin loupeže, druhý pachatel byl odsouzen za
vraždu a nedovolené ozbrojování, jelikož neoprávněně drženou zbraní zavraždil čerpadlářku.34
2.2.3. Existence předchozího kontaktu pachatel – oběť
Podle existence předchozího kontaktu pachatel – oběť můžeme loupeže třídit na loupeže
bez předchozího kontaktu a loupeže po předchozím kontaktu. Loupeže bez předchozího kontaktu
můžeme dále dělit na napadení ze zálohy a frontální napadení. Napadení ze zálohy je takové, kdy
je pachatel do posledního okamžiku skrytý, k oběti se přiblíží nejčastěji zezadu nebo z boku a
překvapivým fyzickým útokem ji ochromí. Oběť v důsledku překvapení téměř nemá možnost se
pachateli bránit a není schopna jej ani popsat. Frontální napadení spočívá v tom, že útok je veden
zepředu, a oběť tak má možnost pachatele vnímat a může se napadení ubránit.35 Typickou
variantou frontálního napadení je zastoupení cesty pachatelem na odlehlém místě. Ten může
požádat o dobrovolné vydání věci nebo nejprve odpoutat pozornost napadeného (například
dotazem na čas) a poté přejít k výhružce či napadení, nebo ihned může začít fyzický útok.36
Autoři studie ze Spojeného království, která se zabývala loupežemi páchanými na ulici,
resp. v exteriéru, rozdělili loupeže podle pohlaví pachatele a oběti do čtyř skupin, a sice podle
toho, zda muž napadl muže nebo ženu, a zda žena napadla muže nebo ženu. Právě loupežný útok
bez předchozího kontaktu byl typický pro muže pachatele, kteří napadli mužskou oběť.
Nejčastějším způsobem napadení bylo frontální, kdy pachatel k oběti klidně přistoupil a oznámil
jí, že se jedná o loupež, nebo k oběti přispěchal a útok provedl za pomoci násilí. O něco menší
počet případů byl ve formě napadení ze zálohy a takové útoky byly méně spontánní. Pachatel
vyčkával na příhodný moment, například čekal na autobusové zastávce, až se objeví vhodná
oběť, kdežto v případě frontálního napadení se pachatel rozhodl zaútočit, jakmile spatřil
potenciální oběť. V některých případech bylo přepadení ze zálohy na oběti nastraženo.37
Loupež po předchozím kontaktu je typická tím, že napadený se před loupeží dobrovolně
zdržoval v přítomnosti pachatele. Nejčastějšími variantami jsou loupeže po společné konzumaci

34

BOHATA, Jan. Za vraždu čerpadlářky padlo 19 let, komplic půjde do vězení na čtyři roky. IDNES.cz [online].
[cit. 2020-11-07]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/prepadeni-cerpaci-stanice-nelahozevsi-zabiticerpadlarky-soud.A191025_080510_praha-zpravy_rsr.
35
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alkoholu, loupeže páchané v souvislosti s provozováním heterosexuální i homosexuální
prostituce a loupeže po předchozím klamavém jednání. Takový příkladem může být situace, kdy
pachatel oběť vyláká na předem určené místo pod záminkou výhodného obchodu, a na místě ji
napadne a oloupí.38
Podle již zmíněné studie ze Spojeného království je loupež po předchozím kontaktu
doménou ženských pachatelek útočících proti mužům. Ve většině případů byly ženy před
útokem ve společnosti napadeného muže, případně ho sledovaly na vhodné místo. Jedna
z pachatelek uvedla, že doprovázela muže, který jí dlužil peníze za drogy, na poštu, kam si šel
vyzvednout sociální dávky. Jakmile obdržel peníze, pachatelka ho o ně požádala, on ji však
odmítl, a tak na něho zaútočila, přemohla ho a dlužné peníze si vzala násilím.39
2.2.4. Další typologie dělení loupeží
Další typologii loupeží přináší Smith, který dělí loupeže podle toho, jakým způsobem
probíhá prvotní kontakt mezi pachatelem a obětí. Na základě tohoto hlediska rozlišuje pět typů
loupeží. První typ loupeží nazývá bleskový útok. Násilí je zde prvotním momentem vzájemného
kontaktu mezi pachatelem a obětí a slouží k tomu, aby pachatel oběť přemohl, omráčil či jinak
ovládl před tím, než se zmocní jejího majetku. V tomto případě nedochází mezi pachatelem a
obětí k žádné verbální komunikaci před útokem, a je využíván moment překvapení. Konfrontace
je druhý typ, a spočívá v tom, že oběť je pachatelem vyzvána k vydání majetku, což může být
následováno výhružkami, a v některých případech také užitím násilí. V případě dalšího typu
loupeží prvotní kontakt spočívá v tom, že pachatel odvede pozornost oběti konverzací, například
dotazem na čas, přičemž nezáleží na tom, jak se loupež následně bude vyvíjet. Čtvrtý typ záleží
v tom, že pachatel vytrhne napadenému věc bez jakékoliv předchozí výzvy, výhružky nebo
fyzického násilí na oběti. Násilí je zde užito přímo ke zmocnění se věci, kterou má oběť viditelně
při sobě, například se může jednat o kabelku, peněženku nebo mobilní telefon, a opět jako
v případě bleskového útoku pachatel využívá momentu překvapení. V případě posledního typu
loupeží, který je oproti ostatním ve Smithově výzkumu zastoupen minimálně, je úvodní kontakt
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iniciován samotnou obětí, a nikoliv pachatelem. Tento typ se objevuje v souvislosti s prostitucí
nebo obchodování s drogami.40
Trochu odlišné třídění loupeží je používáno strážníky automatizovaného policejního
systému v Chile.41 Ti dělí loupeže do tří skupin: překvapivá loupež, loupež za použití násilí nebo
pohrůžky násilí a ostatní násilné loupeže. Podobně jako Smithův čtvrtý typ, překvapivá loupež
spočívá v tom, že pachatel využije k odcizení peněz či jiných věcí, které má napadený při sobě,
momentu překvapení. Druhá metoda, jakou může být tento typ loupeže proveden, záleží v tom,
že pachatel využije davu lidí nebo dělá takové manévry, aby dav lidí způsobil, a mohl se tak věci
zmocnit, aniž by užil násilí nebo pohrůžky násilí. Druhý typ loupeže je takový, při kterém se
pachatel proti vůli napadeného zmocní cizí movité věci za použití fyzického násilí nebo
zastrašováním. Nakonec, ostatní násilné loupeže jsou takové loupeže, které jsou spáchané za
použití násilí nebo pohrůžky násilí, a při kterých dojde navíc ke spáchání jiného závažného
trestného činu, zejména se jedná o vraždu, znásilnění, těžké ublížení na zdraví a další. Tento
druh loupežných přepadení je mezi ostatními zastoupen minimálně.42
2.2.5. Další významné komponenty
Dalšími významnými komponentami ve způsobu páchání loupeží je použití zbraně,
přípravné jednání, maskování pachatele a ničení stop. Okolnosti, které zpravidla vedou k použití
zbraně, jsou zejména nevhodné či nečekané chování přepadených, v jejichž v důsledku může
dojít ke zkratovité reakci pachatele, zdůraznění pohrůžky střelbou do vzduchu či překonání
mechanických zábran, například se pachatel snaží prorazit zavřené dveře, za kterými se skrývá
osoba chránící své cennosti.
Příprava na loupež zahrnuje vyhledání a vytipování vhodné oběti a objektu, plánování činu
se spolupachateli, včetně postupu po loupeži, obhlídku místa činu či opatření zbraně, maskování
a dopravního prostředku.43 Můžeme dovodit, že připravované loupeže jsou především loupeže
finančních institucí, přepravy peněz, provozoven a podobných objektů, kde je potřeba překonat
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nějaký bezpečnostní systém či ostrahu, na rozdíl od spontánních loupeží, které jsou
charakteristické náhodným setkáním pachatele a oběti. Příprava přepadení peněžních ústavů
sestává ze dvou fází. První fáze, tipování a obhlídka místa, slouží k získání informací o vnitřním
uspořádání, počtu zaměstnanců, zabezpečení, umístění pokladen či přepážek apod. Druhá fáze
představuje pohyb pachatele na místě bezprostředně před útokem.44
Maskování pachatelů spočívá v úplném či částečném zakrytí či změně vnějších znaků,
především hlavy a obličeje. Pachatelé používají brýle, paruky, falešné vousy, čepice, šátky,
kukly a podobně. K maskování pachatelů dochází téměř vždy, pokud jsou jimi napadené objekty
střežené viditelně umístěnými kamerami.45
2.3. Pachatelé loupeží
Pachatelem trestného činu loupeže může být jakákoliv fyzická osoba, převážně jsou však
pachateli muži do věku okolo třiceti let.46 Tento trend potvrzují i výsledky Rozumova výzkumu,
který se zabýval loupežemi spáchanými v Praze. Z něho vyplynulo, že z 65 pravomocně
odsouzených pachatelů trestného činu loupeže byly pouze 4 ženy, mezi pachateli jednoznačně
převažovali muži do třiceti let.47 Podobné údaje přináší i Smith, v jeho výzkumu byli mužští
pachatelé zastoupeni z 94 %.48
Podíl žen na celkovém počtu stíhaných pachatelů loupeží je obecně nízký, v roce 2019
tvořily ženy v České republice konkrétně 8,2 % z celkového počtu stíhaných osob.49 Pro ženy je
typické, že páchají loupeže uvedením osoby do stavu bezbrannosti lstí jako tzv. uspávačky, nebo
se na činnosti podílejí jako účastnice ve formě pomoci, jako tzv. volavky. Jako volavky mají za
úkol oběť nalákat na určité místo, např. za účelem poskytnutí sexuálních služeb, kde následně
dojde k napadení oběti komplicem – mužem. Můžeme říci, že se ženy na tomto trestném činu
podílejí spíše některou z forem trestné součinnosti.50
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spravedlnosti

ČR.

Dostupné

z:

Rozum uvádí, že se loupeží dopouštějí především pachatelé s nižším vzděláním, ve většině
zkoumaných případů dosáhli pachatelé vzdělání základního, nebo byli vyučeni.51 Tato zjištění se
shodují s Osmančíkem, s tím rozdílem, že v jeho výzkumu nebyli téměř vyučení pachatelé.52
Podle Strause je loupež ve většině případů předem cíleně plánovaná a organizovaná, a spáchání
činu je tak spojeno s určitými osobnostními dispozicemi pachatele. V důsledku těchto
charakterových rysů bývá chování pachatelů racionální, logické a předem promyšlené, ačkoliv i
přesto mohou být při činu nervózní a mohou mít zkratovité reakce. Nervozita a stres se týká
amatérských pachatelů, kteří oproti profesionálním převažují. Pachatelé amatéři bývají při činu
neklidní, nerozhodní, nedůrazní, neužívají zbytečně násilí a páchají loupeže jednoduchými
způsoby bez zvláštní přípravy. Je pro ně typické, že často nezvládnou neočekávané okolnosti,
které nastanou v průběhu útoku, a v důsledku jejich zkratovitého jednání dojde k překažení
činu.53
Domnívám se, že přestože pachatelé loupeží mají nízké vzdělání, tak nejsou úplně
prostoduší, jelikož musí být schopni loupež naplánovat, zorganizovat a připravit, a také alespoň
minimálně předvídat

nastalé situace

a reakce obětí.

Ovšem

to neplatí

vždy,

v

případě jednoduchých loupeží páchaných spontánně na základě momentálního rozhodnutí
pachatel využije příznivé situace, aniž by čin dopředu připravoval a organizoval, a racionalita se
od něho spíše neočekává.
Počet pachatelů je závislý na míře organizovanosti činu, velikosti napadeného místa i na
personálním obsazení napadeného objektu. Dle Strause se počet pachatelů pohybuje zpravidla od
jednoho do tří, nicméně 60 % všech přepadení představují loupeže páchané jedním útočníkem.54
Tento údaj se odlišuje od výsledků výzkumu, který se zabýval zkušenostmi obyvatel České
republiky s některými delikty. V něm 43,2 % respondentů uvedlo, že se stali obětí loupeže pouze
jednoho pachatele,55 a dále z Osmančíkova výzkumu vyplynulo, že v pouze 18,2 % zkoumaných
případů loupež spáchal jediný pachatel.56 Ačkoliv Osmančíkův výzkum probíhal pouze na území
Prahy 1, můžeme dovodit, že počet pachatelů se případ od případu liší, a nelze tak o počtu
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pachatelů učinit jednoznačný závěr. Loupež také bývá spojována s organizovanou kriminalitou.
Typicky jsou v rámci organizované kriminality páchány bankovní a poštovní loupeže, resp.
loupeže finančních institucí obecně, které je potřeba předem zorganizovat a naplánovat, a
nezvládne je spáchat jedna nebo dvě osoby. Pachatelé takových loupeží jsou často ozbrojeni a
připraveni zbraně použít, a málokdy po sobě zanechají stopy, které lze vyhodnotit pro účely
identifikace a důkazního řízení. To se děje zejména v případech, kdy se pachatelé ničeho
nedotýkají, peníze si nechají podat nebo mají rukavice.57
Dle policejních statistik je dnes průměrně ve 4,1 % případů pachatel pod vlivem
alkoholu58, což je výrazná změna od devadesátých let, kdy podle Musila byl pachatel pod vlivem
alkoholu v 60 %.59 Domnívám se, že pod vlivem alkoholu a drog mohou být pachatelé obzvlášť
nebezpeční, a to proto, že jejich jednání je nepředvídatelné a nevypočitatelné, a v důsledku
návykových látek mohou být zvýšeně agresivní.
Podle způsobu páchání loupeže se v Chile rozlišují dva druhy pachatelů: „cogoteros“ a
„asaltantes“. Cogotero je takový pachatel, který se vyskytuje na veřejných místech a
komunikacích a útočí především na chodce, a v menší míře také na řidiče a cestující hromadné
dopravy, řidiče taxislužeb, automobilů a na cyklisty. Loupežné přepadení provádí tak, že se
přiblíží se ke své oběti, vyhrožuje jí chladnou nebo střelnou zbraní a nutí ji, aby mu vydala vše,
co má při sobě. Obvykle pracuje samostatně, bez vozidla. Cogoteros jsou především začínající
delikventi, kteří jsou považováni za drobné zloděje, a zastávají tak ve zločinecké hierarchii nižší
místo. Za odlišných okolností fungují asaltantes. Tento typ pachatelů páchá loupežné útoky
v soukromých prostorách, jako jsou podniky, domy, čerpací stanice a lokální obchody, kde
ohrožují střelnými zbraněmi všechny, kdo se v dotčených prostorách nachází. O tom, zda loupež
spáchají, se rozhodují na základě informací o množství peněz na daném místě. Tito pachatelé
tvoří zločinecké gangy, při útocích operují s vozidly, která jsou často odcizená. Asaltantes věnují
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útokům hodně energie – zjišťují si informace, připravují se, studují terén, organizují gang. Stojí
na vrcholu zločinecké hierarchie.60
2.4. Oběti loupeží
Oběti trestného činu loupeže tvoří ze 70 % muži. Přestože převažují mladé oběti do třiceti
let věku, výjimkou mezi oběťmi nejsou ani staré osoby.61 Z výzkumu, který se zabýval seniory
v České republice jako oběťmi a pachateli kriminálních deliktů, vyplynulo, že 1,4 % účastníků se
stalo za uplynulých 12 měsíců obětí loupeže či pokusu o ni.62 Vzhledem k tomu, že senioři
mohou být snadnou kořistí pro pachatele pro svou nižší schopnost se ubránit, jsem překvapená,
že tak nízké procento seniorů má s loupeží takovéto zkušenosti. To, že jsou oběťmi loupeží
zejména mladí lidé, potvrzuje i výzkum Oběti kriminality, v rámci něhož byli respondenti
dotazováni, zda je někdo během posledních třech let oloupil či se o to pokusil. Z výsledků
vyplynulo, že obětmi loupeží jsou častěji mladší lidé, především studenti a ženy v domácnosti a
na mateřské dovolené.63 Pokud bychom se pro zajímavost podívali na údaje z Jižní Ameriky, tak
například v Chile je rozložení pohlaví obětí mírně odlišné, a sice muži představují oběti
průměrně v 59 % případů, tedy o něco méně než v České republice. Co se týče věku obětí, tam
lze pozorovat údaje identické, a sice převažují oběti do třiceti let věku.64
Dle Osmančíka je u trestného činu loupeže častým jevem viktimologické zavinění oběti.65
To dává do souvislosti s tím, že oběti navozují kriminogenní situace riskantním, neopatrným či
provokativním chováním, například se popíjením alkoholu přivedou do stavu, ve kterém nejsou
schopny se bránit. Že je alkohol dominující okolnost, která má na loupež vliv, potvrzuje
Osmančík také ve výzkumu.66 V něm uvádí, že téměř 1/3 obětí zkoumaných případů udává
konzumaci alkoholu s pachatelem. Mezi dalšími důvody viktimologického zavinění je uváděn
60
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kontakt s pachatelem za účelem poskytnutí sexuálních služeb, což se týká zejména mužů, kteří
jsou oběťmi tzv. uspávaček, dále skutečnost, že se oběť nachází na osamělém neosvětleném
místě, nebo to, že oběť dává veřejnosti na odiv svůj majetek a finanční situaci. Ačkoliv studie i
výzkum probíhaly na počátku devadesátých let, domnívám se, že se dnes situace příliš neliší. Co
se týče finanční provokace, napadá mě souvislost s dnes tolik oblíbenými sociálními sítěmi. Lidé
se veřejně chlubí svým majetkem, navzájem se předhánějí, kdo má bohatší a luxusnější život, a
neuvědomují si, že takovým chováním lákají potenciální pachatele.
Vedle viktimologického zavinění je další diskutovanou problematikou týkající se loupeží
viktimnost, neboli předpoklad jedince či skupiny osob stát se obětí trestného činu. Ta je dávána
do souvislosti zejména s profesí oběti a týká se především zaměstnanců bank, obchodů,
čerpacích stanic, taxikářů a podobných povolání, jejichž podstatou je manipulace s hotovými
penězi.67 Ozbrojená loupež na pracovišti může mít pro oběť vážné psychické následky, které
mohou mít dopad na fungování oběti po zažité loupeži. Jak uvádí australský článek, tato
traumatizující zkušenost bývá dávána do souvislosti s rozvojem duševních poruch, jako je
například deprese, akutní reakce na stres nebo závažnější posttraumatická stresová porucha.
V důsledku prožitého zločinu mohou oběti zažívat pocity odloučení od svých myšlenek a emocí
(tzv. disociace), přetrvávající negativní emoce jako je pocit viny, podrážděnost a hněv, nebo
mohou mít sebedestruktivní myšlenky a problémy se spánkem.68
Není ovšem výjimkou, že si oběť loupežné přepadení vymyslí, aby zakryla své jednání.
Například loupež předstírá, aby nahlásila pojistnou událost, nebo se snaží zamaskovat ztrátu
cenností, peněz, případně své předchozí protiprávní jednání. Takovým případem se zabývali
policisté v Ostravě. Muž oznámil, že byl třemi osobami oloupen o vkladní knížku. Na základě
odborného výslechu se ovšem ukázalo, že muž vkladní knížku ztratil a celé přepadení si
vymyslel, aby ztrátu zakryl.69
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2.5. Motiv činu a kritéria pro výběr oběti
Primárním motivem loupeže je obstarání si finančních prostředků. Ne vždy je ale cílem
uspokojení základních potřeb. Jak uvádí Wright, většina respondentů výzkumu přiznala, že se
snažili získat finanční hotovost za účelem financování různých nezákonných aktivit, jako je
užívání drog či hazard. Pachatelé se ovšem pohybují v začarovaném kruhu. Užíváním
návykových látek a hraním hazardních her vyčerpají své finanční zdroje tak rychle, jak rychle je
nashromáždili, což je nutí obstarávat si další a další prostředky. Právě proto se uchylují k páchání
loupeží, jelikož prostřednictvím tohoto trestného činu mají možnost získat hotovost rychle a
přímo.70 Další způsob, jak si mohou pachatelé při loupeži obstarat finanční prostředky, je
odcizení elektroniky a cenností a jejich následný prodej. Například v Mexico city došlo v období
od ledna 2016 do října 2018 ke zvýšení počtu loupeží mobilních telefonů o 550 %, což je
enormní číslo. Důvodem je výrazný nárůst uživatelů chytrých telefonů s připojením k internetu
v posledních letech, čehož jsou si pachatelé vědomi, a tomuto trendu se přizpůsobili.71 Pachatelé
mohou odcizené mobilní telefony prodat a za utržené peníze financovat své potřeby. Navíc se
domnívám, že v dnešní době je pro pachatele snadnější odcizit mobilní telefon, neboť velké
procento lidí je má neustále v ruce. Oproti tomu, hotové peníze byly do určité míry nahrazeny
platebními kartami, které mohou mít omezený limit a lze je jednoduše zablokovat, což může
pachatele odradit. Pro představu uvádím, že mezi roky 2010 až 2017 došlo k odcizení mobilního
telefonu průměrně v jedné čtvrtině případů z celkového počtu loupeží vyšetřovaných Krajským
ředitelstvím policie hlavního města Prahy, přičemž k loupežím mobilních telefonů docházelo
především na ulici a v parcích.72
Nejen peníze jsou pro pachatele motivem k páchání loupežné činnosti. Brookman a kol. ve
své studii poskytl další motivy. Pro některé pachatele je motivem k loupeži zábava a vzrušení
z provedeného činu. Jeden z respondentů dokonce přiznal, že peníze z loupeží nepotřeboval,
jelikož měl dobré zaměstnání, které mu poskytovalo stabilní příjem, a těchto činů se dopouštěl
čistě pro zábavu. Tito jedinci jsou v takovém případě přitahováni pocitem moci, síly,
nadřazeností, adrenalinem, a odcizené věci vnímají pouze jako vedlejší benefit loupeže. Další
motiv, který autor zmiňuje, je pouliční spravedlnost, kdy pachatelé vnímají loupež jako
prostředek odplaty. Tento motiv přichází na řadu tehdy, když mají dotyční pocit, že spor
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nemohou vyřešit formální cestou, nebo se k takovému řešení nechtějí uchýlit. Jiní pachatelé
využívají loupežného jednání k tomu, aby od oběti získali prostředky, které jim oběť dluží.73
Také při konzultaci s bývalým příslušníkem policie jsem se setkala s názorem, že
primárním motivem je získání finančních prostředků k uspokojení životních potřeb, drog,
hazardu, umoření dluhů a k životu na vysoké noze. Dotazovaný se navíc na základě svých
zkušeností domnívá, že dalším důvodem pro loupež může být vymáhání nesplaceného dluhu a
získání věcí pro své uspokojení, např. známky do sbírky, historické zbraně, obrazy.74
Co se týče výběru oběti, podle Wrighta je stěžejním kritériem dostatek hotovosti. Většina
pachatelů ve výzkumu sdělila, že středem jejich zájmu jsou oběti, které nazýváme „kriminální
oběti“. Jedná se o jedince, kteří jsou sami zapleteni do trestné činnosti – drogoví dealeři,
zákazníci prostitutek, lidé provozující nedovolený hazard. Obvykle mají při sobě značný obnos
hotových peněz, a přestože mnozí z nich jsou ozbrojeni, a útok na ně je tak velmi riskantní, je
nepravděpodobné, že by loupežné přepadení ohlásili. Pachatelům se vyplatí takovou oběť
napadnout. Naopak, jiná skupina útočníků připustila, že běžně útočí na osoby, které
s kriminálním světem nemají nic společného. Tito pachatelé vyhledávají svou kořist v místech,
kde se soustředí velké množství hotovosti, tj. okolo pokladen a bankomatů. Opět jsou při výběru
oběti přitahování především těmi jedinci, o kterých se domnívají, že mají při sobě hotové peníze.
Spoléhají na vnější známky bohatství, jako jsou šperky a drahé hodinky. Nicméně je ironií, že se
vyhýbají až příliš na pohled prosperujícím lidem v domnění, že takoví při sobě nenosí hotovost,
ale používají platební karty či šekové knížky. Nakonec, pachatelé, kteří se specializovali na
útoky komerčních objektů, uvedli, že při útoku tohoto typu mohli počítat s okamžitě dostupnými
penězi, což u pouličních loupeží nelze považovat za samozřejmost.75
V Brookmanově studii bylo odhaleno, že pachatelky si vybíraly ženské oběti podle toho,
zda byly viděny s větším obnosem financí, vybíraly peníze v bankomatu, nebo jednoduše
vypadaly jako snadný cíl. Jedna pachatelka přiznala, že si svou oběť vybrala na základě toho, že
byla nastrojená, a byla tak očividně připravena jít ven se bavit, a tudíž u sebe musela mít větší
obnos peněz. Respondentky často uváděly, že důvodem loupežného útoku na své známé byly
předcházející rozepře a nepřátelství.76 Chilská studie, která zkoumala plánování loupeží,
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odhalila, že výběr obětí pouličních loupeží nestojí na žádném jednotném měřítku. Někteří
pachatelé se více než na samotnou oběť zaměřují na vhodnost situace a zaútočí na každého, kdo
projde okolo. Jiní při útoku kombinují vhodnost situace se zaměřením na oběť. Tu vybírají podle
vzhledu a zevnějšku a soustředí se na jedince, kteří svým oděvem naznačují, že jsou při
penězích. Jak uvedl jeden z pachatelů, při výběru sleduje zejména pánskou obuv a dámské šaty.
Důležité ovšem je, že nezáleží na pohlaví oběti. Na věku nicméně. Většina respondentů studie
totiž zastává postoj, že se neútočí na děti a seniory a podobně se neútočí ani na dospělé osoby
v doprovodu dítěte.77 Je dosti paradoxní, že chilským pachatelům nepřijde samotná loupež
nemorální, ale jakmile by měl být činem zasažen senior nebo dítě, zastávají takto striktní postoj.
Je také otázka, zda by pachatel tento „ochranářský“ přístup zachoval, kdyby věděl, že senior
nebo dospělá osoba v doprovodu dítěte má při sobě výjimečně vysoký obnos peněz nebo jinou
hodnotnou věc, a zda by si svůj postoj zachoval i přes takto lákavou příležitost.
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3. Způsoby páchání loupeží podle intenzity agrese
Jak jsem již nastínila v předchozí části, intenzita či druh agrese je jedním z hledisek, podle
kterých páchání loupeží můžeme kategorizovat. Podle intenzity agrese rozlišujeme loupeže
páchané užitím přímého fyzického (brachiálního) násilí, páchané uvedením osoby do stavu
bezbrannosti lstí a páchané užitím pohrůžky bezprostředního násilí.78 Je důležité si vymezit, co
teorie a judikatura rozumí násilím, uvedením osoby do stavu bezbrannosti lstí a pohrůžkou
bezprostředního násilí, jelikož stopy, které vznikají, se liší právě v důsledku formy násilí, které
pachatel ke spáchání loupeže užil. Na základě vzniklých stop se liší kriminalistické metody užité
při vyšetřování a důkazní prostředky.
3.1. Loupeže páchané užitím přímého fyzického násilí
Loupež podle § 173 je násilným trestným činem. Násilné trestné činy netvoří v trestním
zákoníku ucelenou skupinu, ale jsou rozptýleny v rámci celé zvláštní části. Z policejních statistik
vyplývá, že násilná kriminalita představuje v průměru 6,1 % z celkového počtu trestných činů
registrovaných na území České republiky.79 Přestože loupežný útok směřuje proti integritě
člověka a proti majetku, dominujícím prvkem je násilí, které zvyšuje nebezpečnost a závažnost
jednání, a právě proto řadíme loupež do násilné kriminality, a nikoliv do majetkové.80
Násilí je v případě loupeže instrumentální, tedy slouží jako prostředek k dosažení nějakého
cíle. Tím se odlišuje od trestných činů, kde je cílem samotné násilné působení na oběť, typickým
příkladem je trestný čin násilí proti skupině obyvatelů či jednotlivci, či od trestných činů, jejichž
skutková podstata znak násilí výslovně nevyžaduje, ale násilné jednání pachatele je pro trestný
čin typické, například jde o trestný čin vraždy.81 Jelikož je násilí prostředkem k získání cizí věci,
motiv pachatele loupeže je ve většině případů majetkový, na rozdíl od jiných násilných trestných
činů, kde převažují odlišné motivy, například sexuální.82
Pojem násilí není v zákoně definován a jeho výklad podává zejména judikatura.
Ustanovení § 119 trestního zákoníku, které zní: „Trestný čin je spáchán násilím i tehdy, je-li
spáchán na osobě, kterou pachatel uvedl do stavu bezbrannosti lstí nebo jiným podobným
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způsobem“, není výkladem pojmu násilí, ale vztahuje se jen na situace, kdy je násilí prostředkem
k dosažení nějakého cíle. Násilím se obecně rozumí použití fyzické síly k překonání nebo
zamezení kladeného nebo očekávaného odporu.83 Není tak podmínkou, aby napadený odpor
kladl, například pokud si je vědom fyzické převahy útočníka a z obavy před dalším násilím
odpor neprojevuje a podrobí se vůli pachatele.84
Teorie rozlišuje dvě formy násilí, a sice vis absoluta a vis compulsiva. Vis absoluta je
takové násilí, které plně vylučuje jiné než žádané chování člověka, tedy složka vůle u
napadeného zcela chybí nebo nemůže být uplatněna. Jedná se například o situaci, kdy je dotyčný
svázán, spoután či jinak znehybněn, a je tak vyloučena jeho možnost jednat. Oproti tomu násilí
ve formě vis compulsiva působí na psychiku jedince s cílem přinutit ho k určitému jednání.
Složka vůle se u člověka projevuje, ale je ovlivněna násilím. Například jde o fyzické útoky na
oběť s hrozbou, že se jednání bude stupňovat, pokud napadený nebude jednat tak, jak útočník
požaduje.85 Názorným příkladem násilí ve formě vis absoluta je případ z roku 2015, kdy dva
pachatelé přepadli zaměstnance stánku s občerstvením. Nejprve poškozeného srazili na zem a
kopali do něho a následně mu svázali ruce i nohy elektrikářskou páskou. Nakonec poškozeného
naložili do kufru auta, kde byl nucen strávit určitý čas. Ačkoliv se na závěr poškozenému
podařilo pásky uvolnit a za pomoci výstražného trojúhelníku pachatelům vzepřít, je zřejmé, že
jednáním pachatelů byl vyloučen odpor napadeného a ten neměl na výběr, zda se vůli pachatelů
podrobí, či nikoliv.86
Násilí v případě trestného činu loupeže zpravidla směřuje proti tomu, kdo má věc u sebe,
není ale vyloučeno, aby směřovalo proti jiné osobě či proti věci. K užití násilí tak dojde i tehdy,
pokud pachatel působí fyzickou silou na věc, která napadeného chrání, jestliže odstraňování této
překážky je současně prostředkem nátlaku na vůli napadeného. V každém případě ale musí být
násilí prostředkem nátlaku na vůli napadeného s cílem zmocnit se cizí věci.87 Například pachatel
při loupežném přepadení zajme rukojmí a dopouští se násilí či pohrůžky bezprostředního násilí
na nich s cílem, aby mu jiná osoba vydala požadovanou věc. Dovedu si představit také situaci,
kdy pachatel při bankovní loupeži útočí na přepážku, za kterou se snaží ukrýt zaměstnanec
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banky, nebo se snaží vyrazit zamčené dveře kanceláře, za nimiž se schovává osoba mající u sebe
pokladnu s hotovostí. Podle bývalého příslušníka policie je braní rukojmích při loupeži vzácné.
Ve všech případech, kdy se s takovou situací setkal, se jednalo o improvizaci, neboť se policie
dostavila na místo činu příliš rychle a pachatel byl při jejím příjezdu ještě v pobočce banky a
z nouze vyhrožoval rukojmími.88
Mužští pachatelé ve studii ze Spojeného království uvedli, že fyzické násilí při loupežných
útocích užívali ve větší míře, než bylo potřeba. Často bili oběť dlouhou dobu, jeden respondent
přiznal, že napadeného tloukl ještě deset minut poté, co se jeho věci zmocnil. Další respondent
připustil, že si loupežné přepadení užíval právě díky obraně a odporu, který oběť kladla. Autoři
studie zjistili, že fyzické násilí užité při loupeži mužskými pachateli vůči mužským obětem
slouží k zajištění kontroly nad situací. Ovládnout situaci pachateli napomáhá též moment
překvapení. V některých případech útočník přiběhl k oběti a násilím se zmocnil věci, aniž by se
slovně dožadoval jejího vydání, nebo s obětí jakkoliv diskutoval. Právě moment překvapení dává
pachateli značnou výhodu v tom, že je oběť nepřipravená, v šoku a nezmůže se na účinnou
obranu.89
3.2. Loupeže páchané uvedením osoby do stavu bezbrannosti lstí
Vzhledem k ustanovení § 119 trestního zákoníku se za násilí považuje též uvedení osoby
do stavu bezbrannosti lstí nebo jiným podobným způsobem. Stavem bezbrannosti se rozumí stav,
kdy osoba není schopna se pachateli účinně bránit, například se jedná o stav silné opilosti,
hluboký spánek či silné omámení narkotikem, ale také může jít o ztrátu vědomí v důsledku
fyzického napadení. Aby se jednalo o násilí ve smyslu § 119, napadený musí být do stavu
bezbrannosti uveden lstí, nebo jiným podobným způsobem. Lest je vyvolání omylu u osoby nebo
využití omylu této osoby s úmyslem dosáhnout nějakého cíle. Typickým příkladem uvedení
osoby do stavu bezbrannosti lstí je podání uspávacího prostředku zamíchaného do nápoje.
Ustanovením § 119 zákonodárce reagoval zejména na tzv. uspávačky, tedy pachatelky,
které pod záminkou pohlavního styku poškozeného vylákaly do bytu či hotelu, tam ho omámily
uspávacím prostředkem a následně okradly.90 Uvedené praktiky jsou časté zejména mezi
prostitutkami. Tyto pachatelky jsou známé také pod označením holky rohypnolky, a to z důvodu
používání léčiva Rohypnolu, který byl pro své klidnící účinky populární na přelomu století.
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Ačkoliv Chmelík ve své publikaci zmiňuje Rohypnol v souvislosti se znásilněním, můžeme jeho
myšlenky aplikovat i na loupež – ostatně uvedení osoby do stavu bezbrannosti podáním tohoto
omamného prostředku je užitím násilí jak u trestného činu znásilnění, tak u loupeže, a liší se cíl,
k němuž pachatel jednáním směřuje.91 Toto hypnotikum ovšem může mít v kombinaci
s alkoholem, který jeho účinky umocňuje, smrtelné následky. Takový případ popisuje Rozum ve
svém výzkumu.92 Dvě pachatelky si v baru vyhlédly nic netušícího cizince a následně s ním
odjely na odlehlé místo, kde mu jedna nalila do piva roztok Rohypnolu, a poté co usnul, mu
odcizila cennosti. Oloupený muž v důsledku požití alkoholu v kombinaci s Rohypnolem zemřel.
Nejznámější uspávačkou v historii české kriminalistiky je pravděpodobně Jaroslava
Fabiánová. Přestože byla odsouzena k trestu odnětí svobody na doživotí za vraždu, v průběhu
své kriminální kariéry se dopouštěla i loupeží, když se živila jako prostitutka a svým klientům
míchala do nápojů hypnotika a následně je okrádala. V jednom případě se jí její praktiky staly
osudnými, když dávka drogy oběť zabila.93
Soudy toto jednání dříve posuzovaly jako trestný čin krádeže podle § 205, dnes již mohou
být pachatelé stíháni za zvlášť závažný zločin loupeže. Například rozhodnutí Nejvyššího soudu
ČSR ze dne 3. listopadu 1988 dovozuje, že se nejedná o použití násilí, jestliže pachatel za
pomoci lsti podá poškozenému omamný prostředek a potom využije stavu bezbrannosti ke
zmocnění se věci z jeho majetku.94 Toto však již bylo překonáno právě ustanovením § 119 a
judikaturou. Jedním z argumentů zastánců širšího výkladu pojmu násilí bylo, že omamný
prostředek je chemickou zbraní, a umožňuje tak učinit útok proti tělu důraznějším.95
Formulace „jiným podobným způsobem“ lépe umožňuje posoudit hraniční případy v praxi.
Zákonodárce tak reagoval na situace, kdy za lest bylo považováno i jednání, které vedlo ke stavu
bezbrannosti oběti, ale nespočívalo přímo ve vyvolání omylu nebo využití omylu poškozeného.
Spíše se jednalo o předstírání či navození určité situace, ovšem vykazovalo vyšší míru
závažnosti a mělo určité prvky podobné lsti. Dle Šámala může být za podobný způsob
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považováno takové jednání, kterým pachatel uvede do stavu bezbrannosti poškozeného tak, že
využije jeho onemocnění, například epilepsii. Pachatel záměrně navodí situaci, která u
poškozeného vyvolá epileptický záchvat, čímž je poškozený uveden do stavu bezbrannosti, aniž
by však pachatel poškozeného uvedl v omyl či jeho omylu využil.96
Souhlasím s tím, že se o násilí jedná, jelikož tím, že pachatel omámí oběť uspávacím
prostředkem či psychotropní látkou, a uvede ji tak do stavu bezbrannosti, poškozený nemá
možnost se účinně bránit. Následkem toho dojde k úplnému vyloučení jeho vůle, a tedy
k zamezení očekávaného odporu. Jednoznačně by se tak mělo jednat o formu násilí. Domnívám
se, že uvedení osoby do stavu bezbrannosti lstí má stejné účinky jako uvedení osoby do stavu
bezbrannosti fyzickým násilím, například uvedení do stavu bezvědomí úderem pěstí do spánku, a
mělo by tak být posuzováno stejně. Ztotožňuji se také s názorem, že omamné látky takto použité
mohou být považovány za chemickou zbraň.
Tato idea ovšem není stejná ve všech právních řádech. Například španělský Código penal
neuvádí, že by se za násilí z hlediska trestného činu loupeže považovalo uvedení do stavu
bezbrannosti lstí či podobné jednání. Usuzuji, že je tomu tak proto, že ve španělském trestním
zákoně je loupež zařazena mezi majetkové trestné činy, a nikoliv mezi trestné činy proti
svobodě, jako je tomu u nás. Není proto kladen takový důraz na násilí proti člověku, když
zákonodárce touto úpravou nechrání svobodu člověka, ale pouze majetek. Dovozuji tak i z toho,
že v kapitole II „O loupežích“ převažují ustanovení, která se věnují užití násilí proti věcem oproti
ustanovením sankcionizujícím násilí proti osobám.97
3.3. Loupeže páchané užitím pohrůžky bezprostředního násilí
Od násilí je třeba odlišit pohrůžku bezprostředního násilí. Má povahu vis compulsiva,
jelikož psychicky působí na vůli jiného. Je to pohrůžka takovým násilím, které má být vykonáno
ihned, pokud se napadený nepodrobí vůli pachatele.98 Pohrůžka bezprostředního násilí může mít
podobu pouhé slovní hrozby, nebo může být doprovázena výhružnými gesty, zastoupením cesty
či namířením zbraně.99 Judikatura dovozuje, že pohrůžka bezprostředního násilí může být
vyjádřena nejen výslovně, ale i konkludentně, a to v případě, že je z jednání útočníka a
z ostatních okolností zřejmé, že násilí se má uskutečnit ihned, pokud se napadený nepodrobí vůli
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pachatele. Takovým jednáním může být namíření nabité zbraně na osobu, obstoupení dotyčného,
nebo také zastavení poškozeného na místě, ze kterého má ztíženou možnost úniku či přivolání
pomoci, pokud je zřejmé, že poškozený svou situaci vnímá jako bezvýchodnou, a proto neklade
pachateli odpor a pachatel si je této skutečnosti vědom.100
Pakliže ale pachatel ke zmocnění se cizí věci užije pohrůžku násilí, které nemá být užito
bezprostředně, ale někdy v budoucnu, jednání se posoudí jako trestný čin vydírání podle § 175.
Ve srovnání s pohrůžkou bezprostředního násilí je tak pohrůžka násilí širší, jelikož může
obsahovat hrozbu, že násilí bude užito až s odstupem času.101 V případě trestného činu loupeže je
tedy vyžadováno, aby násilí bylo užito ihned, pokud oběť neučiní, co útočník požaduje.
Mexický článek, který se zabýval pouličními loupežemi v Guadalajaře, označuje loupež
páchanou užitím pohrůžky bezprostředního násilí jako tzv. „sirla“, což ve zločineckém slangu
znamená břitva. Jedná se o loupežný útok, jehož podstatou je zastrašování jedné nebo více osob
prostřednictvím chladné zbraně. K tomuto trestnému činu dochází typicky na veřejných místech
a komunikacích, ale také na místech napůl veřejných, jako je nástupiště a vestibul nádraží,
obchodní dům či veřejně přístupný výtah (například v obchodním domě nebo na úřadě). Útok
probíhá tak, že pachatelé nejprve přistoupí k oběti a předstírají, že žádají o cigarety, zapalovač
nebo nějakou informaci, čímž odvedou její pozornost. Během toho oběť obklopí, aby zabránili
jejímu možnému útěku, a při tom se ohánějí jednou či více chladnými zbraněmi, zatímco ji
oberou o majetek. Pachatelé tohoto typu loupeží obvykle operují ve skupinách, nicméně útok
může provést i jeden samotný pachatel, v takovém případě si vybírá slabé oběti, které nejsou
schopné se bránit. Nejčastěji pachatelé používají k zastrašení napadeného nůž, ale oblíbené jsou
také injekční stříkačky – útočník při přepadení tvrdí, že trpí onemocněním AIDS. V některých
případech pachatelé tohoto typu loupeží nepoužívají při přepadení zbraně, ale znehybní oběť za
pomoci bundy či jiného podobného oděvu – omotají ji přes hlavu dotyčného, čímž ho znehybní,
a současně se vyhnou tomu, že by je mohl vidět a následně popsat. 102 Zkušenosti s injekčními
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stříkačkami jako prostředkem použitým při vyhrožování má i pražská policie, nicméně se jedná o
mizivý počet případů. Pachatel v takových případech hrozil oběti žloutenkou, AIDS a jedem.103
3.4. Co není násilí
Pro násilí je stěžejní, aby bylo prostředkem k překonání odporu. Proto nenadálé či
neočekávané vytržení věci z ruky není násilím ve smyslu § 173 odst. 1 a takový čin se posoudí
jako trestný čin krádeže podle § 205 odst. 1. O násilí se však jedná v situaci, kdy pachatel s věcí
cloumá či se o ni jinak s napadeným přetahuje, zatímco napadený věc pevně svírá v rukou a
snaží se klást pachateli odpor.104 Stejně tak půjde o loupež, pokud pachatel po nepovedeném
pokusu vytrhnout věc poškozenému z rukou své jednání vystupňuje vláčením poškozeného po
zemi.105 Takový případ vyšetřovali olomoučtí policisté na začátku loňského roku. Pachatel
přepadl několik starších žen, z nichž jednu srazil a vláčel po zemi tak, že jí způsobil zlomeninu
stydké kosti. I přesto jednasedmdesátiletá seniorka nákupní tašku ubránila, a pachatel byl za
loupež odsouzen k trestu odnětí svobody.106 Rozlišit, zda se jedná o loupež nebo krádež, může
být v praxi mnohdy problematické. V takových případech je zásadní výslech poškozeného a
případně svědků, záznamy z kamer a fakt, zda došlo ke zranění poškozeného. V případě loupeže
půjde typicky o pohmožděné rameno nebo zápěstí. Také je potřeba pečlivě zkoumat osobu
pachatele a poškozeného – do starší osoby stačí vrazit a v rámci zavrávorání vzít věc, u osoby
zdatné je ke spáchání loupeže nutné vyvinout vyšší intenzitu násilí. Určující může být též slovní
doprovod pachatele při útoku.107
Judikatura dovodila, že násilím ve smyslu § 173 odst. 1 není ani situace, kdy pachatel
uzamkne jinou osobu ve vozidle, aby se zmocnil cizí věci, aniž by své jednání doprovázel
fyzickou silou, pokud se nejedná o uvedení osoby do stavu bezbrannosti lstí. Takové jednání by
se dalo posoudit jako trestný čin omezování osobní svobody podle § 171 odst. 1 či jako trestný
čin vydírání.108
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3.5. Zbraně užívané při loupežích
Jak jsem již nastínila v předchozí části, významnou komponentou způsobu páchání je
ozbrojení pachatele. Užití zbraně ovlivňuje i jiné komponenty a zanechává výrazné stopy,
protože mechanické účinky zbraní bývají zpravidla velmi intenzivní. Tyto stopy tak přispívají
k identifikaci použité zbraně a následně k identifikaci pachatele.109
Trestní zákoník rozumí zbraní cokoliv, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším.
Zahrnuje to nejen zbraň v technickém slova smyslu, ale také jakýkoliv předmět, který je
způsobilý přivodit zranění, pokud splňuje uvedenou podmínku. Použitím zbraně k útoku či
k překonání nebo zamezení odporu se rozumí nejen použití zbraně k fyzickému násilí, ale také
k působení na psychiku poškozeného, tedy užití zbraně k hrozbě.110 Judikatura dovodila, že za
zbraň ve smyslu § 118 trestního zákoníku je třeba považovat také aerosolový rozprašeč se
slzným plynem111 nebo kameny házené s cílem zasáhnout napadenou osobu.112 Pojem zbraně
ovšem není ve všech oborech jednotný, v kriminalistice se za zbraň považuje zpravidla takový
předmět, který je speciálně určen k tomu, aby jím bylo útočeno proti lidskému tělu, a
v kriminalistické balistice se zbraní rozumí předmět, jehož pomocí lze dopravit střelu na cíl.113
Musil na počátku devadesátých let uvádí, že se počet loupeží spáchaných beze zbraně
pohybuje okolo 60 %, přičemž fyzické násilí nebo pohrůžka násilím spočívá v bití rukama a
pěstmi, sražení na zem a kopání. Musil nicméně dodává, že loupeží se zbraní přibývá.114 Těmto
údajům mírně odporují výsledky Rozumova výzkumu z roku 2005, dle kterých byl pachatel
ozbrojený přibližně v polovině zkoumaných případů. Nejčastěji užitou zbraní byl nůž a střelná
zbraň, nicméně to, že zbraní použitou při páchání loupežné činnosti může být téměř cokoliv,
potvrzuje i skutečnost, že se Rozum ve výzkumu setkal také se zbraní v podobě nůžek, injekční
stříkačky, francouzské hole či baseballové pálky.115 Pokud pachatel nemá zbraň připravenou
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k útoku předem, zpravidla na místě činu improvizuje a použije to, co nalezne: cihlu, kus dřeva,
dlažební kostku, tyč a další.116
Australská studie, která se zabývala zbraněmi užitými při ozbrojených loupežích, uvádí, že
pro účely australských národních statistik kriminality jsou zbraně děleny na tři typy: střelná
zbraň, ostatní zbraň a nedefinovaná zbraň. Střelná zbraň je definována jako jakákoliv potenciálně
smrtelná hlavňová zbraň, z níž může být vystřelena kulka, náboj nebo jiný projektil. Mezi střelné
zbraně je řazena pistole, revolver, brokovnice a další, naopak mezi střelné zbraně není řazen luk
se šípy či samostříl. Ostatní zbraní se rozumí jakýkoliv jiný nástroj odlišný od střelné zbraně,
který je schopný způsobit škodu, zranění nebo smrt. To zahrnuje zejména nože, ostré a tupé
předměty, kladivo, sekeru a další podobné nástroje. Mezi ostatní zbraně jsou řazeny také lano,
chemikálie, kyselina, výbušnina či vozidlo. Nakonec, nedefinovaná zbraň je taková, která je při
spáchání trestného činu použita, spatřena nebo naznačena, ale povaha zbraně není známa nebo ji
nelze identifikovat. Studie uvádí, že nejčastěji užívaným typem zbraní při loupeži jsou ostatní
zbraně, a to konkrétně nože či ostré nástroje, přičemž právě těchto zbraní při ozbrojených
loupežích oproti zbraním střelným a nedefinovaným přibývá.117 Podobné údaje předkládá také
Musil, a sice že převládají bodné a řezné zbraně, zejména nože a dýky, a dále tupé úderné
předměty, jako je tyč, kámen nebo kladivo.118
Podle zprávy australského národního programu monitorování ozbrojených loupeží se užitá
zbraň liší podle místa, kde má ke spáchání ozbrojené loupeže dojít. Čím větší je pro pachatele
riziko a zároveň vyšší potenciální zisk z loupeže, tím větší je pravděpodobnost, že si pachatel
vybere střelnou zbraň. Na druhou stranu, při loupežích s nízkým rizikem a nízkým potenciálním
výnosem pachatelé volí takové zbraně, které jim sice nedávají přílišnou možnost oběť ovládnout,
ale jsou spojeny s menším rizikem. Takovou zbraní je například nůž či injekční stříkačka. Střelná
zbraň je pro pachatele riziková proto, že za její použití hrozí vysoké tresty, a také proto, že oběť
v reakci na pohrůžku střelnou zbraní sama může střelnou zbraň použít. Nůž je tak typickou
zbraní používanou při pouličních loupežích, kdežto v případě peněžních ústavů, bank a jiných
finančních institucí (obecně míst, která nabízejí vyšší zisky, ale také vykazují vyšší úroveň

116

Konzultace ze dne 8. 4. 2021 s mjr. Mgr. Jiřím Zábrodským. Op. cit.

117

MOUZOS, J., CARCACH, C. Weapon involvement in armed robbery. Canberra: Australian Institute of
Criminology. 2001. Str. 20-33. Dostupné z: https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2020-05/rpp038.pdf.
118

MUSIL, Jan, Jarmila HANYKOVÁ, Eva KOUBOVÁ, Alexander NETT, Vladimír PRERAD a Mircea
TIPLICA. Op. cit., str. 70.

32

zabezpečení, a tím pádem představují vyšší riziko pro pachatele) převažuje použití střelné
zbraně.119
Oproti tomu, v druhém největším městě Mexika, Guadalajaře, je nejvíce používanou zbraní
při pouličních loupeží pistole, a nikoliv nůž. Pravděpodobně je tomu tak proto, že pistole
vyvolává v napadených největší strach, a je tak nejúčinnější. Jak uvádí článek, pistole byla
použita v 57 % zkoumaných případů, kdežto nůž pouze ve 14 %.120
Přestože střelné zbraně nejsou při loupežích oproti jiným typům zbraní tolik používané,
pro kriminalistickou praxi mají značný význam, který plyne ze skutečnosti, že podle
vystřelených střel a nábojů je možné určit skupinovou příslušnost zbraně. Také ze způsobu
použití zbraně lze vyvodit mnohé závěry, například zda zbraň použil muž nebo žena, či lze podle
přesnosti střelby usuzovat na trénovanost střelce.121
Autoři australské studie uvádí, že právě střelné zbraně jsou nejčastěji používanou zbraní
v případě loupeží přepravy peněz a jiných cenností a finančních prostředků. Pachatelé si tento
typ zbraní vybírají kvůli tomu, že jsou s jejich pomocí schopni oběti snadno zastrašit a získat
kontrolu nad situací. Útočníci volí střelné zbraně také proto, že vědí, že ostraha nebo příslušníci
policie mohou být rovněž ozbrojeni. Podle studie převažovaly ruční střelné zbraně, a to z 62 %
(nejčastěji revolver, občas pistole), v 10 % případů byla použita brokovnice a v jednom případě
vojenská zbraň. Ačkoliv je tento typ zbraní oblíbený v případě loupežných přepadení přepravy
peněz, v celkovém porovnání všech loupeží, při kterých byla použita zbraň, převažuje použití
nože.122
Tímto tématem se zabývala také studie ve Spojeném království. Autoři zjistili, že přibližně
v jedné třetině loupežných přepadení spáchaných muži byla při útoku použita zbraň. Ve většině
takových případů se jednalo o situaci, kdy jeden pachatel muž napadl samotného muže.
Respondenti uvedli, že zbraň použili k překonání počátečního odporu napadeného a také proto,
aby preventivně odradili oběť od obrany. Nebylo výjimkou, že pachatel zbraň užil jen ke zvýšení
pohrůžky, aniž by měl v plánu oběti zbraní ublížit. Co se týče pachatelek žen, ty zbraň použily
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v polovině zkoumaných případů, konkrétně se jednalo o nůž. Pachatelky uvedly, že zbraň jim
sloužila jednak jako prostředek k zastrašení muže, a jednak aby muže donutily ke spolupráci.123
Je zřejmé, že nůž jako zbraň při ozbrojených loupežích až na pár výjimek jednoznačně
převažuje. Domnívám se, že vedle výše uvedených důvodů je tomu také proto, že nůž je snadno
dostupná zbraň, a přitom velice účinná. Opatření střelné zbraně je nepochybně spojeno s většími
komplikacemi, a to z důvodu regulace prodeje a držení zbraní.
3.6. Forma násilí užitá pachateli v praxi
Rozum se ve svém výzkumu zabýval mimo jiné užitím formy násilí při páchání loupeží.
Výsledky ukázaly, že v 84 % zkoumaných loupežných přepadení došlo mezi pachatelem a obětí
k násilnému fyzickému kontaktu, přičemž zbylé útoky byly doprovázeny pouhou pohrůžkou.
Nejčastěji bylo násilí užito jako fyzický útok sloužící k přímému zmocnění se kořisti,
následováno násilím v podobě úderu pěstí či rukou pachatele a povalením na zem. Méně častým
pak bylo kopání nohou do napadeného či spoutání oběti, a ojediněle byly zaznamenány případy
nastříkání spreje do očí napadeného, škrcení oběti a také úder holí do hlavy.124
Oproti tomu, ve výzkumu z Chile byla většina dotazovaných respondentů odsouzena za
loupež se zastrašováním, tedy při útoku vyhrožovali oběti, aniž by jí způsobili újmu. Jen
minimum pachatelů bylo usvědčeno z loupeže spáchané použitím přímého fyzického násilí.
Respondenti chilské studie jednomyslně přiznali, že jejich cílem bylo získat cizí věc a způsobit
škodu materiální a nikoliv přepadené osobě fyzicky ublížit. Pro útočníky je ovládnutí oběti
prostřednictvím pohrůžky násilí při loupeži zásadní, umožňuje jim jednat rychle a bez rizika.
Proto tito pachatelé nejednají impulzivně, zbrkle a zuřivě. Navíc, loupeže páchané
prostřednictvím pohrůžky násilí jsou mezi chilskými zločinci vnímané jako čistá práce, což je
něco, čeho si dnešní tamní kriminální svět váží. Tento typ činnosti předpokládá sebeovládání,
autoritu a dominanci nad ostatními, stejně tak jako inteligenci, aby při útoku nedošlo k
rizikovým situacím. Tyto loupeže jsou pro pachatele zdrojem sebeúcty a prestiže a jsou
klíčovým elementem v kriminálním světě. Hrozba násilím je mezi zločinci vnímána jako účinný
nástroj k dosažení cíle a zbraň je používána pouze k zastrašení přepadeného.
Přestože je v Chile pohrůžka násilím považována zákonem za formu násilí a nepochybně
ovlivňuje psychickou integritu oběti, respondenti shodně uváděli, že ji jako projev násilí
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nevnímají. Tvrdě si stojí za tím, že lidem nikdy neublížili a nikdy vůči nikomu násilí nepoužili.
Někteří nicméně přiznali, že k použití fyzické agrese sahají v případech, kdy se oběť brání či
vzpouzí. V momentě, kdy oběť odolává pohrůžkám, stane se v očích pachatele protivníkem a
nikoliv pouze subjektem nesoucím majetek. Odpor oběti je vnímán jako provokace. Jak sdělil
jeden z útočníků, v takové situaci mu nezbylo nic jiného než násilí použít, protože pokud by
nezasáhl, zvítězila by oběť a nikoliv pachatel, což nemohl dopustit.
Podle studie se několik pachatelů zaměřovalo na přepadení obchodních prostor, čerpacích
stanic a továren, přičemž jejich přímými oběťmi byli zaměstnanci těchto objektů. Pachatelé
ovšem při útoku dávali zřetelně najevo, že od těchto osob nic nepožadují, ale že jejich cílem je
oloupit majitele podniku. Při přepadení spoléhali na to, že zaměstnancům nestojí za to bránit cizí
majetek. Pachatel, který vyloupil videopůjčovnu, popsal, že obsluhu zamkl v koupelně, svázal jí
ruce a nohy, dal jí hadřík do úst a v klidu prostor vykradl, zaměstnanci ale více fyzicky neublížil.
Další pachatelé přiznali, že pokud se rozhodli přepadnout pár, vyhrožovali zbraní ženě, čímž
zastrašovali muže, který tak musel sledovat, jaké nebezpečí hrozí jeho partnerce. Studie tak
ukázala, že forma užité pohrůžky se liší podle druhu přepadené osoby.125
Také Normandeau se ve své práci zabýval formou násilí, které útočník při přepadení užije.
Představil zajímavá data, která se týkají prostředků k zastrašování a vyhrožování použitých při
loupežích. Porovnává údaje, v kolika procentech případů bylo napadenému vyhrožováno
použitím násilí nebo zbraně, s údaji, které uvádí, v kolika procentech případů byla oběť skutečně
násilím nebo zbraní zraněna. Pro názornost uvádím tyto údaje v grafu níže. Pachatelé hrozili
obětem použitím těchto forem násilí nebo zbraní: ve 32,4 % případů bylo oběti pohrozeno
střelnou zbraní, v 8,5 % ostrým nástrojem, v 9,9 % tupým nástrojem a v 37,5 % případů bylo
napadenému vyhrožováno tělesným útokem (jedná se např. o ránu pěstí, facku, kopání nohou a
podobně). Nakonec, ve 4,5 % případů byl napadený zastrašován verbálně a v 7,2 % na něho bylo
pouze naléháno, nebo mu nebylo vyhrožováno vůbec. Od těchto čísel se dramaticky liší údaje o
prostředcích, kterými bylo skutečně oběti způsobeno zranění. Střelnou zbraní bylo zraněno
pouze 1,3 % napadených, 2,7 % obětí bylo zraněno ostrým předmětem, 3,3 % bylo zraněno
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tupým předmětem a 48,8 % bylo zraněno tělem pachatele. 43,9 % napadených osob nebylo
zraněno vůbec.126
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Je zřejmé, že pachatelé přistupují k použití zbraně zřídka, a to jako krajní řešení. Oproti
tomu, fyzické násilí pachatelé užívají při útoku podstatně více. Domnívám se, že pachatel sáhne
k použití zbraně (a násilí obecně) v případech, kdy oběť klade neočekávaný odpor a nechová se
tak, jak pachatel předpokládal. Dojde k překažení pachatelova plánu a ten se dostane do úzkých,
zmatkuje a je k použití násilí nebo zbraně donucen okolnostmi. Jsem toho názoru, že jen malé
procento pachatelů je před zahájením útoku připraveno použít zbraň. Mám za to, že se to týká
především těch útočníků, kteří se dopustí loupeže na peněžním ústavu či přepravy peněz, tedy
loupeže, která je většině případů plánovaná. Naopak pachatelé, kteří jsou ve stresu, rozrušení
nebo pod vlivem návykových látek, o použití násilí či zbraně příliš nepřemýšlejí (nepromýšlejí
následky) a užijí je spíše nedopatřením v reakci na to, že nastalou situaci neumí vyřešit jiným
způsobem – zachovají se zkratovitě.
Ze zkušeností bývalého příslušníka policie vyplynulo, že převládajícím způsobem spáchání
loupeže je užití přímého fyzického násilí, v rámci něhož polovinu představují údery a kopy,
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následováno pohrůžkou násilí. Dotazovaný uvedl, že za posledních patnáct let práce u policie se
nesetkal s tím, že by poškozený byl při loupeži zraněn střelnou zbraní, vždy se v případě střelné
zbraně jednalo o formu pohrůžky. S uvedením do stavu bezbrannosti se setkal výjimečně.127
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4. Typické stopy
Metody zkoumání stop mají univerzální povahu a nejsou závislé na druhu trestné činnosti,
jsou proto obsaženy v obecné části kriminalistiky, a nikoliv v části zvláštní. V jednotlivých
metodikách je ovšem potřeba popsat typické stopy proto, aby měl vyšetřovatel při hledání stop
z čeho vycházet, jelikož na počátku vyšetřování má k dispozici pouze omezené množství stop.
Jednotlivé metodiky tak poskytují informace o stopách, které mohou pro daný druh trestné
činnosti potenciálně existovat, a také o tom, kde se mohou nacházet.128
Jak už jsem zmínila v předchozí části, na proces tvorby stop, a tedy i na možnost poznání
trestného činu, má největší vliv způsob spáchání trestného činu. Význam způsobu spáchání ve
vztahu ke stopám spočívá v tom, že vyvolává intenzivní následky ve vnějším prostředí, a
výrazně se tak zobrazuje právě ve stopách. Při zkoumání způsobu spáchání je potřeba sledovat
také doprovodná jednání pachatelů, detailní znaky a typické zvláštnosti, protože i z těchto
komponent vzniká množství stop, které umožňují objasnit trestný čin. Ve vztahu ke stopám má
způsob spáchání trestného činu některé zvláštnosti, a sice způsob spáchání je způsobilý
ovlivňovat proces vzniku stop trestného činu, projev způsobu spáchání ve stopách je mimořádně
výrazný a strukturovaný, a je také prostředkem odrazu jiných skutečností ve stopách.129
Stěžejními stopami jsou při vyšetřování loupeží stopy DNA, daktyloskopické stopy, zajištění
odcizených věcí, kamerové záznamy a výslechy poškozených a svědků.130
Typicky se u trestného činu loupeže vyskytují dvě základní skupiny stop, a to stopy ve
vědomí a stopy materiální. Stopy ve vědomí neboli paměťové vznikají u oběti, pachatele a také u
svědků. Ve většině případů loupežných útoků pachatel přijde s obětí do styku, a oběť tak má
možnost pachatele vnímat a zapamatovat si jeho podobu a jiné tělesné znaky, oděv, pohyby a
další projevy, jako je řeč či chůze. Jediná metoda, kterou lze paměťové stopy získat, je výslech
osoby, která událost sledovala, nebo se jí zúčastnila. Nicméně pokud vyslýchaná osoba jejich
obsah nechce nebo nemůže sdělit, jsou tyto stopy vyšetřovateli nedostupné.131
Na paměťové stopy může mít negativní vliv několik faktorů, zejména se jedná o krátkou
dobou vnímání události, podnapilost osob v době loupežného útoku, stres a emocionální vypětí,
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přepadení ze zálohy nebo nepříznivé podmínky při události jako je hluk či tma. 132 Dalším
faktorem, který negativně ovlivňuje paměťové stopy zejména obětí, je tzv. výběrovost vnímání.
Jedná se o situaci, kdy oběť vnímá především předmět, kterým je ohrožována na životě,
v důsledku čehož nevnímá ostatní okolnosti útoku dostatečně zřetelně, aby byla schopna je
později popsat. Oběť tak dokáže zcela přesně popsat zbraň, kterou na ni pachatel mířil, ale už
nedokáže říct, co měl pachatel při útoku na sobě, jak byl vysoký, nebo jakým mluvil jazykem.133
Na paměťové stopy zásadně působí vlastnosti osoby, která je má ve své paměti uchovány.
Smyslové vnímání okolností je ovlivněno zkušenostmi, inteligencí, emočním rozpoložením,
schopností zapamatování a také zájmem a zaměřením člověka. Z důvodu prožití události za
přítomnosti extrémního emocionálního stavu, jako je strach, nenávist či bolest, může být
smyslové vnímání člověka částečně zkreslené, a tak se v případě rozporu ve výpovědi
vyslechnutých osob nemusí jednat o úmyslnou lež dotyčného.134 S ohledem na uvedené mám za
to, že výpověď svědka může mít v takovém případě vyšší vypovídací hodnotu než výpověď
oběti, a to proto, že svědek byl pouhým pozorovatelem události, a sám traumatizující zážitek
v podobě loupežného přepadení neprožil. Navíc se domnívám, že vzhledem k tomu, že při
loupeži dochází k útoku proti integritě člověka, jsou z důvodu prožitého traumatu stopy ve
vědomí více ovlivněny tímto zážitkem, oproti paměťovým stopám vznikajícím např. při
majetkové trestné činnosti jako je podvod nebo poškození cizí věci.
Při získávání paměťových stop je vždy důležité pracovat rychle a zajistit, aby došlo
k ovlivnění poškozeného negativními vlivy v co nejmenším rozsahu, ideálně aby nebyl ovlivněn
vůbec. Poškozeného je nezbytné o okolnostech vyslechnout co nejdříve, nejlépe ho vytěžit na
místě činu. Dále je potřeba oddělit svědky od sebe, aby si nemohli předávat informace a
navzájem se, byť i nevědomky, ovlivňovat. Velmi problematická je situace, kdy pachatel
přepadne poškozeného ze zálohy, přičemž při útoku nepromluví a navíc přivede poškozeného do
stavu krátkodobé ztráty vědomí. V takovém případě je nezbytné vycházet ze stop
materiálních.135
Stopy materiální neboli hmotné mají různou podobu a je jich velké množství, vytvářejí se
mimo lidské vědomí.136 V případě trestného činu loupeže se tyto stopy vyskytují především na
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místě činu, na těle oběti a jejím oděvu, na těle pachatele a jeho oděvu a na předmětech, které
byly ke spáchání loupeže použity.137 Při loupežích mohou vzniknout jakékoliv materiální stopy,
a obecně je lze třídit do následujících skupin:
1. stopy, které odrážejí vnější stavbu objektu, který je vytvořil (např. stopy
daktyloskopické, mechanoskopické či trasologické),
2. stopy, které odrážejí vnitřní strukturu objektu, který je vytvořil (např. stopy
biologické a chemické),
3. stopy, které odrážejí funkční a dynamické vlastnosti objektu, který je vytvořil (např.
stopy hlasu nebo ručního písma), a
4. stopy, které obsahují sdruženou informaci o objektu, který stopu vytvořil (např.
daktyloskopická stopa vytvořená krví).138
To, že daktyloskopické stopy jsou při objasňování nejen loupeží významné, dokazuje i
úsměvný případ ze Španělska, při kterém se pachatel sám usvědčil vlastní nešikovností.
Kriminalisté při vyšetřování objevili na místě činu část třetího prstu pravé ruky člověka, včetně
částeček kůže. Ukázalo se, že jeden z pachatelů při činu utrpěl částečnou amputaci prstu.
Vyšetřovatelé porovnali daktyloskopickou stopu nalezeného prstu s těmi, které už byly zavedeny
v databázi, přičemž byla zjištěna shoda s kontrolním otiskem ve čtrnácti markantech. Když byl
podezřelý podroben forenzní lékařské prohlídce, byla na prstu pozorována amputační oblast
s nepravidelnou jizvou. Ačkoliv podezřelý spáchané činy popíral, na základě vyšetřování byl
uznán vinným a on sám byl tím, kdo objasnění případu nejvíce napomohl.139
Autoři australského článku, který studoval policejní vyšetřovací techniky užívané při
objasňování závažné násilné trestné činnosti, do níž je mimo jiné řazena také loupež, zjistili, že
pokud byli kriminalističtí technici přítomni na místě činu při vyšetřování loupeže, tedy účastnili
se vyhledávání a zajišťování stop, pravděpodobnost vyřešení případů se zvýšila trojnásobně a
pravděpodobnost zatčení pachatele stoupla dvojnásobně. Autoři dále odhalili, že zatčení
pachatele bylo více pravděpodobné tehdy, pokud byly při vyšetřování objeveny a zajištěny
daktyloskopické stopy. Článek ukázal, že shromažďování stop a ověřování fyzických důkazů
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vede k zatčení pachatelů spíše, než prověřování spisů osob a registrů vozidel a technických
průkazů, které se zatčením pachatelů nebylo nijak významně spojeno, ačkoliv i tato vyšetřovací
technika má v kriminalistice své opodstatnění.140
4.1. Stopy vznikající při přípravě na loupež a po jejím dokonání
Pro vyšetřování loupeží jsou důležité stopy vznikající nejen při samotném činu, ale také
stopy, které vznikají při přípravě na čin a v době po jeho dokonání.141 V situaci, kdy pachatel
zničí veškeré stopy vzniklé v průběhu činu, mohou být právě tyto stopy pro objasnění události
stěžejní. V rámci přípravy na loupež to mohou být stopy trasologické, jako jsou otisky obuvi a
otisky pneumatik. Dále mohou vzniknout stopy v souvislosti s typováním oběti, obstaráním
dopravního prostředku, zbraně a jiných předmětů použitých při loupeži, jako je roubík nebo
provaz. Při vyšetřování lze najít také seznamy věcí potřebných k vykonání a vypracované plánky
objektů a budov, kde má pachatel v plánu loupežné přepadení uskutečnit.142
Stopy, které vzniknou po dokonání činu, souvisí zejména s předměty odcizenými při
loupeži a v důsledku jednání pachatele, který se chce předmětů použitých při napadení zbavit,
nebo loupežné jednání zamaskovat. Například se může jednat o odhozené oděvy, převleky a
kukly, poškozené, zničené či odhozené mobilní telefony a jiné přístroje, odhozené padělané
doklady. Stejně tak vozidla hrají důležitou roli při vyšetřování. Pachatelé je využívají ke
sledování a typování vhodných obětí a objektů, a také k útěku z místa činu. Po loupeži se jich
snaží zbavit, poškodit je, nebo alespoň zničit registrační značky, aby nebylo možné je
identifikovat. Pokud pachatel na místě činu nezanechá stopy, mají význam kamerové záznamy a
záznamy mobilních operátorů. Policie při vyšetřování využívá kamerových systémů měst,
podniků a soukromých osob. Pomocí kamerových záznamů tzv. průjezdných kamer je možné
vypátrat vozidlo, které bylo při loupežném přepadení použito. Pokud se podaří vůz dohledat, tak
se většinou podaří dohledat i registrační značku. V případě, že byla při loupeži použita odcizená
značka či vůz, má policie k prohledání další místo, kde se pachatel nacházel. Jakmile má policie
zjištěný pohyb vozidla na určitém místě a v určitém čase, a pohyb pachatele na určitém místě a
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určitém čase, tak přichází na řadu pomoc mobilních operátorů, kteří místa propojí a dohledají
mobilní telefon pachatele. I přestože pachatel vůz po přepadení zapálí, je stále možné získat
informace o jeho původu a případném místu, kde pachatel vozidlo získal, a tedy kde se
pohyboval.143
Australská studie uvádí, že právě vozidlo je spolu se střelnou zbraní hlavním nástrojem
použitým při loupežném přepadení přepravy peněz. Často jsou vozidla použitá při tomto typu
loupeže kradená a později nalezena ohořelá, spálená. Ukazuje se, že v posledních letech si
pachatelé vybírají jako útěková vozidla luxusní automobily. Podle studie byly v 10 % případů
použity automobily značky Mercedes Benz. To může naznačovat souvislost mezi pachateli
loupeží přepravy peněz a profesionálními zloději automobilů. V minulosti však pachatelé volili
jako prostředek k útěku vysoce výkonné sportovní vozy. Autoři studie se domnívají, že výběr
luxusních automobilů může být důsledkem toho, že tato auta jsou méně nápadná a méně přitahují
negativní pozornost pořádkových složek a policie, oproti vozům sportovním.144 Je nepochybné,
že pachatelé nejen loupeží nechtějí při útěku vzbuzovat přílišnou pozornost. Domnívám se
ovšem, že pokud by chtěli být opravdu nenápadní, zvolí vozy střední třídy, se kterými snadno
zapadnou do davu, spíše než automobily luxusní, které určitou pozornost vzbuzují. Mám za to,
že primárním důvodem pro volbu luxusních vozů je především touha se předvést před ostatními
zločinci, dát najevo svou úspěšnost a ukázat, že si takový automobil mohou dovolit. Diskrétnost
je až hlediskem sekundárním.
4.2. Stopy vznikající při loupežích páchaných užitím přímého fyzického násilí
Nejvíce stop vzniká při použití přímého fyzického násilí, a to proto, že pachatel přijde do
přímého kontaktu s poškozeným. Navíc, tento typ loupeží často bývá doprovázen užitím zbraně,
na které mohou vzniknout stopy, nebo mohou být za pomoci zbraně vytvořeny. Fyzické násilí
užité při loupežném útoku se projevuje v celé řadě stop materiálních. Ty se objevují především
na těle oběti a jejím oděvu. Jedná se o tržné, střelné a jiné rány, zhmožděniny, oděrky a další
zranění způsobená pachatelem, pachové stopy, biologické stopy jako jsou např. vlasy pachatele a
tělesné tkáně a další.145
V případě, že dojde ke zranění napadeného, se vždy přibírá znalec. Ten zjišťuje rozsah,
způsob a intenzitu zranění, případně ještě určuje dobu léčby a to, zda bude mít napadený trvalé
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následky, což je rozhodné pro stanovení trestní sazby. 146 Mechanické násilí na těle člověka může
být způsobeno účinkem ostrého nebo tupého předmětu, a ze zranění, které bylo oběti při
loupežném útoku násilím způsobeno, má vyšetřovatel možnost dedukovat, zda a jaký typ zbraně
byl použit, nebo zda pachatel způsobil napadenému zranění pouze svým tělem (např. pěstí či
kopáním). Domnívám se, že ze zranění lze také dovodit, jakou sílu musel pachatel při útoku
vyvinout, a vyšetřovatel tak může usuzovat na jeho pohlaví. Kupříkladu pokud bylo do oběti
kopáno, mám za to, že lze dle míry způsobeného zranění odhadnout, zda do oběti kopal muž,
nebo žena, jelikož ženy nejsou zpravidla schopné vyvinout takovou sílu jako muži, případně je
možné poznat, zda je útočník pravák či levák. V případě poranění ostrým předmětem vznikají
rány řezné, bodné a sečné. Rány řezné vznikají v důsledku použití zbraně jako je nůž, dýka, pila
nebo úlomek skla. V případě, že se oběť pachateli při loupežném útoku bránila, můžeme najít
řezná poranění na dlaních, prstech či zápěstí oběti, například pokud byla přepadena ze zálohy a
sevřela čepel nože do dlaně.147
Právě obrana oběti při přepadení je pro vyšetřovatele důležitá, protože tak vzniká množství
stop, které by jinak vzniknout nemusely. Pokud se napadený s útočníkem pere tělo na tělo, může
mu za nehty, na kůži i na oblečení zůstat velké množství biologických stop. Domnívám se, že
obrana napadeného může mít význam i na trvání stop paměťových. Pokud se oběť aktivně brání
či alespoň s pachatelem komunikuje, a tak s ním prodlužuje kontakt, je možné, že si později lépe
vybaví okolnosti napadení, než kdyby zažila bleskový útok, ze kterého by byla v šoku, a v jehož
důsledku by utrpěla ztrátu paměti. Zajímavý mi přijde údaj, v kolika zkoumaných případech se
oběť aktivně bránila pachateli. Očekávala bych číslo nižší a zjištěný údaj mě překvapil. Podle
Rozumova výzkumu se napadený bránil v 62 % případů, a to ať už za pomoci aktivní fyzické
obrany, nebo formou komunikace s pachatelem, která mírně převažovala. Je zřejmé, že obrana
oběti se odvíjí od způsobu napadení a formy násilí, kterou pachatel užije. Jinak se bude bránit
ten, komu vyhrožuje ránou pěstí útočník, který je o hlavu menší než osoba napadená, a jinak ten,
na koho je útočeno nožem ze zálohy. Navíc, v mnoha případech pachatel jedná tak, aby
případnou obranu napadeného předem vyloučil, například oběť omráčí či spoutá.148
Rány bodné vznikají účinkem hrotnatého a ostrého nástroje, který je veden proti tělu ve
směru jeho dlouhé osy. Nejčastěji je takovým nástrojem kuchyňský nůž. Sečné rány vznikají
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dopadem ostrého nástroje na povrch těla, a to nejčastěji v případě užití sekery, mačety a
podobných zbraní. Poranění způsobená tupým předmětem jsou zejména pohmoždění, které může
být způsobeno například fackou nebo slabým úderem pěstí, dále oděrky či krevní výrony
způsobené tyčovitým předmětem jako je obušek a baseballová pálka. Pokud pachatel při
loupežném přepadení oběť sváže, nasadí jí pouta nebo jí strčí do úst roubík, může dojít k otlačení
a pohmoždění těla v místech, kde došlo ke kontaktu předmětu s kůží. I z takovýchto stop může
vyšetřovatel usuzovat na zbraň a jiné předměty použité při útoku. V důsledku úderu pěstí nebo
kopnutí může dojít k tupým poraněním hlavy, jako je zlomení kostí nosu nebo horní či spodní
čelisti.149 Případ, kdy údery pěstí do obličeje a kopání při loupežném útoku mohou vést k velmi
vážnému poranění a ohrožení napadeného na životě, uvádí také Rozum. Právě tímto způsobem
napadení byla při loupeži přepadenému způsobena zlomenina nosu, pohmoždění obličeje a
poloviny hrudníku, a dále mu byla natržena slezina, která mu musela být operativně odebrána. 150
K četnosti fyzických útoků provedených beze zbraně Rozum uvádí, že údery vedené pěstí nebo
obecně rukou představovaly 34,7 % případů z těch, kdy došlo k násilnému fyzickému kontaktu
pachatele s poškozeným. V dalších 32,7 % došlo k povalení poškozeného na zem.151 Podobně
Osmančík udává, že v 71,5 % loupežných útoků došlo k čelnímu napadení oběti, přičemž jednu
čtvrtinu z těchto případů představovala právě rána do obličeje.152
Stopy na těle pachatele a jeho oděvu mohou mít podobu stop biologických, jako jsou tělní
tkáně, krev, vytržené vlasy oběti, chlupy, sliny, pot, části pokožky a podobně, pokud se oběť
pachateli aktivně bránila.153 Dále se materiální stopy objevují na místě činu a v jeho
bezprostředním okolí, jedná se zejména o stopy krve, pachové stopy, stopy obuvi a dopravních
prostředků použitých při loupeži, sliny na odhozených nedopalcích cigaret, zbraně, předměty
použité ke znehybnění oběti, jako je provaz, nábojnice a jiné předměty použité při útoku.
Neméně důležité jsou také stopy, které se nacházejí na předmětech použitých k loupeži a na
předmětech při loupeži odcizených. V případě, že byl pachatel maskován, lze najít stopy vlasů a
vousů na kukle. Na zbraních se objevují stopy v podobě daktyloskopických otisků, stopy krve a
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tělních tkání oběti, a v případě zbraní střelných povýstřelové zplodiny, které mohou ulpět také na
těle a oděvu pachatele.154
Jak uvádí mexický článek, biologické stopy v podobě chlupů a vlasů mají pro objasnění
loupeže zásadní význam zejména tehdy, pokud mezi pachatelem a obětí dojde k boji či jinému
fyzickému kontaktu. Při fyzickém kontaktu totiž dochází k výměně těchto biologický stop, vedle
vlasů a chlupů může dojít také k výměně částeček kůže, krve, potu či slin. Z vlasů a chlupů lze
zjistit věk, rasu, pohlaví a krevní skupinu osoby, z jakého místa na těle daný chlup pochází, zda
byl odstřižen, vytržen nebo sám upadl a další informace důležité pro objasnění kriminalisticky
relevantní události. Chlupy a vlasy je možné najít na oblečení, zachycené pod nehty a na kůži, i
na místě činu. Podle autorů článku jsou nejčastější ty případy, kdy oběť pachateli vlasy v rámci
obrany vytrhne.155 Při vzájemném fyzickém kontaktu pachatele s napadeným může dojít také ke
vzniku vstřícných stop, kupříkladu dojde k přenosu textilních vláken nebo tělesných tekutin. Za
pomoci těchto stop lze prokázat vzájemný kontakt pachatele s obětí.156
4.3. Stopy vznikající při loupežích páchaných uvedením osoby do stavu bezbrannosti lstí
Při loupežích páchaných uvedením osoby do stavu bezbrannosti lstí jsou materiální stopy
vzácné. Nicméně, vzhledem k tomu, že pro uvedení jiného do stavu bezbrannosti pachatelé často
užívají uspávací prostředky, léčiva nebo drogy zamíchané do nápoje, mají vyšetřovatelé možnost
zkoumat tělní tekutiny oběti nebo zbytky konzumovaných nápojů a potravin na přítomnost
zmíněných látek.157 Dále je možné najít materiální stopy na místě činu. Takovými typickými
stopami jsou zejména zbytky nápojů a potravin, prázdné obaly a etikety od léků, ampule,
injekční stříkačky, zbytky léků, tablety, nádoby a sklenice, ze kterých oběť pila a různé jiné
pomůcky použité pachatelem. Za účelem zjištění přítomnosti podaných léčiv a uspávadel
vyšetřovatelé zkoumají biologické stopy, jako je krev, moč a žaludeční obsah, přičemž tyto
materiály je třeba odebrat včas, aby bylo možné provést chemicko-toxikologické vyšetření
odebraného biologického materiálu.158 Při zajišťování materiálů je třeba dbát na zvýšenou
hygienu, materiály se zajišťují všechny včetně obalů. Samotné zkoumání probíhá v laboratořích,
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přičemž rozbory látek jsou velmi komplikované a provádí je specializovaná pracoviště.159 Při
včasném zásahu je možné užitá sedativa poznat z chování napadeného. Příznaky, které může
oběť vykazovat, jsou zklidnění, spavost, poruchy řeči, oslabení intelektu, dezorientace, a
v krajním případě může být dotyčný v kómatu.160
Je třeba mít na paměti, že při vyšetřování loupeží páchaných uvedením osoby do stavu
bezbrannosti lstí nemusí být vyšetřovatelům k dispozici ani stopy ve vědomí, jelikož
benzodiazepiny, mezi něž patří také léčivo flunitrazepam, známý pod obchodním názvem
Rohypnol, ovlivňují nejen chování člověka, ale také jeho paměť. Přestože pachatel nepodá oběti
tak silnou dávku, aby ji léčivo uspalo, oběť si nemusí pamatovat události, které s loupeží
souvisely. Takovým případem může být situace, kdy pachatel v podniku nepozorovaně nasype
oběti do nápoje lék, a až poté, co farmakum začne působit, se s ní dá do řeči. Přestože oběť
s pachatelem komunikovala, v důsledku požití léčiva si nevybavuje podobu útočníka, ani
okolnosti, které přepadení doprovázely, například si nevzpomene, že s dotyčným někam odešla.
Navíc, v důsledku požití těchto léčiv dochází ke ztrátě sebekontroly dotyčného, a dochází k
ovlivnění vůle omámeného, která je značně omezena. Oběť je tak po požitém léčivu otupělá a
dezorientovaná, což pachateli její oloupení značně usnadňuje.161 V případech, kdy si oběť po
intoxikaci téměř nic nepamatuje, tak mohou být pro vyšetřování stěžejní paměťové stopy svědků,
například obsluhy v podniku nebo kolemjdoucích na ulici, a kamerové záznamy městských
kamer.
4.4. Stopy vznikající při loupežích páchaných užitím pohrůžky bezprostředního násilí
V případě loupeží páchaných použitím pohrůžky bezprostředního násilí vznikají stopy
především ve vědomí osob a věcné důkazy. Právě stopy paměťové jsou u tohoto typu loupeží
stěžejní, jelikož oběť musí použitou pohrůžku nějakým způsobem zaznamenat a smysly ji
vnímat. Navíc, s ohledem na to, že nedochází k přímému fyzickému kontaktu mezi pachatelem a
obětí, nejsou stopy materiální příliš časté.162 Rozhodujícím faktorem pro dopadení pachatele a
objasnění loupeže je tak skutečnost, zda oběť či svědek události útočníka viděl, případně ho
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slyšel, nebo ho alespoň viděl se pohybovat, a měl tak možnost si ho alespoň částečně
zapamatovat.
Jak uvádí článek, který se zabýval pouličními loupežemi páchanými v Mexiku, z hlediska
identifikace pachatele je pro vyšetřování tohoto typu loupeží zásadní fyzický popis pachatele
podaný poškozeným nebo očitým svědkem. Na základě takového popisu lze za pomoci různých
technik a metod vytvořit slovní portrét, který pátrání po pachateli usnadňuje a umožňuje
pachatele identifikovat. Autoři článku uvádí jako nejčastěji používané typy slovních portrétů
„identikit“, „comphofotofitt“, „retratorrobot“ nebo starší typ „volná kresba“. Slovní portrét je
vytvořen na základě poznatků o pachateli poskytnutých obětí či svědkem, tyto poznatky jsou
získány prostřednictvím rozhovoru. Při rozhovoru odborník zjišťuje obecné fyzické znaky, jako
je pohlaví, přibližná výška, odhadovaná váha, tvar obličeje včetně popisu obočí, očí, nosu, vlasů
a uší, popis oděvu a doplňků, jako jsou brýle, čepice, šály, náušnice, maskování. Neméně
důležité jsou také zvláštní znaky útočníka, typicky mateřská znaménka, jizvy, tetování, piercing.
Doporučuje se vždy postupovat od konkrétního k obecnému.163 Je nepochybné, že v dnešní době
sociálních sítí a přístupu k médiím je vysoká pravděpodobnost, že se zveřejněný portrét a obecně
informace o pachateli dostanou k velkému množství osob a dojde k odhalení pachatele v kratším
čase, než tomu bylo dříve.
V souvislosti s tímto je nezbytné zmínit, že na vytváření pravděpodobných portrétů
pachatelů, a vyšetřování obecně, má velký vliv kvalita podaných poznatků. Domnívám se, že
faktory, které mají na vyšetřování negativní vliv, jsou zejména opilost osob, věk, demence a
psychický stav dotyčného, následkem čehož může být vyšetřování komplikováno či mařeno.
Osoby v důsledku těchto faktorů nejsou schopny popsat pachatele ani bližší okolnosti přepadení,
nebo si mohou být jisté svou pravdou. Stejně tak znemožňuje identifikaci pachatelů jejich
maskování, napadení ze zálohy a obecně situace, kdy oběť pachatele neviděla nebo nebyla
schopná ho vnímat, například pachatel oběti zaváže oči a ona ho tak nevidí. Jako problematická
je vnímána schopnost starších osob odhadnout věk jiných lidí a vnímat okolí, a to především
z důvodu horšího zraku a sluchu.164
Jak uvádí Protivínský a Balík, skutečností, která usnadňuje vypátrání a identifikaci
pachatele, je to, zda se oběť s pachatelem znala nebo ho před činem poznala. Autoři výzkumu
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uvádí, že pachatel loupeže poškozeného neznal jen ve 22,7 % zkoumaných případů. V ostatních
případech útočník znal oběť ze zaměstnání či z místa bydliště, anebo ji poznal bezprostředně
před činem, například v restauraci. Právě to, že se napadený s útočníkem alespoň minimálně
znají (například jeho jméno, podobu, hlas, nápadný znak jako je tetování, pohyby), umožňuje
vyšetřovatelům pátrat po konkrétní osobě a lépe a snadněji osoby prověřovat a ztotožňovat.165
Jednou z forem identifikace, která je vyšetřovateli hojně využívaná, je rekognice. Jak jsem
zmínila výše, identifikace pachatele prostřednictvím poškozeného nebo svědka je v mnoha
případech stěžejní pro zdárné vyšetření případu. A to zejména u loupeží páchaných za použití
pohrůžky bezprostředního násilí, když materiálních stop vzniká minimum, a je tak extrémně
důležitý popis pachatele podaný obětí nebo očitým svědkem, na základě kterého následně může
dojít k identifikaci prostřednictvím rekognice. Davis a kol. zkoumali na základě policejních dat
tři různé způsoby identifikace podezřelých z loupežného přepadení: video rekognice, rekognice
prostřednictvím policejní fotografie a identifikace na ulici. Ukázalo se, že video rekognice
(taková rekognice, při které byl podezřelý a ostatní ukazované osoby natáčeny na video) byla
účinnější než identifikace na ulici (úkon, při kterém je svědek vyzván k prohlédnutí okolí místa
činu, aby identifikoval podezřelé), a rovněž více účinná než rekognice prostřednictvím policejní
fotografie. Také se ukázalo, že identifikace na ulici byla více efektivní než rekognice
prostřednictvím policejní fotografie. Autoři studie navíc prokázali, že video rekognice byly
úspěšnější v případech, kdy svědek loupeže již předtím provedl identifikaci na ulici, a dále že
nebyl žádný významný rozdíl v tom, jestli k identifikaci došlo déle než po týdnu od spáchání
trestného činu, nebo zda identifikace proběhla do týdne od spáchání činu.166
4.5. Věcné důkazy
Věcné důkazy jsou stěžejní v případech, kdy nejsou k dispozici jiné stopy, tedy zejména u
loupeží páchaných užitím pohrůžky bezprostředního násilí, kdy nedochází k přímému fyzickému
kontaktu s poškozeným, nebo u loupeží páchaných uvedením do stavu bezbrannosti lstí, když
nejsou k dispozici paměťové stopy poškozeného v důsledku omámení uspávadlem. Odcizené
předměty hrají roli zejména tehdy, pokud pachatel stopy na místě činu účinně zahladí. Věcné
důkazy zanechané na místě činu a odcizené předměty jsou často vodítkem k vypátrání pachatele.
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Co se týče věcných důkazů, typicky se v případě loupeží objevují předměty použité ke
spáchání loupeže, jako jsou maskovací předměty (masky, kukly, brýle), vozidla a jiné dopravní
prostředky, zbraně a předměty užité k vykonání násilí (provaz, roubík, obaly od léků a
uspávadel). Také to mohou být nedopalky cigaret a předměty, které pachatel ztratil nebo je
nedopatřením zanechal na místě činu.167 Věci použité při loupeži lze najít v blízkém okolí místa
činu, a to buď volně pohozené, nebo v kontejnerech na odpad a popelnicích. Co se týče předmětů
zanechaných na místě činu, není výjimkou, že pachatel ztratí doklady, mobilní telefon, účtenky,
zápisníky, ale také věci ze svého zaměstnání jako je firemní oděv a doplňky. Díky těmto
předmětům není pro policii problém pachatele vypátrat a identifikovat.
Pachatele lze rovněž odhalit díky identifikaci odcizených předmětů, které mohou být
nalezeny v jeho bytě a v úkrytu, nebo pokud pachatel odcizenou elektroniku či větší množství
cenností, jako jsou šperky a hodinky, prodá, nebo se o to pokusí. Nejčastěji pachatelé při
loupežích odcizují mobilní telefony, hotovost, platební karty a cennosti. Mobilní telefony,
platební karty, originální šperky a cennosti se dohledávají a identifikují velmi dobře. Oproti
tomu, nelze identifikovat hotovost, kusové zlaté předměty a běžnou elektroniku, jako jsou
například MP3 přehrávače. Co se týče mobilních telefonů, jejich dohledání a identifikace není
příliš složitá, a to díky spolupráci s mobilními operátory, která je v praxi hojně využívaná. Navíc
je prakticky nemožné zahlazovat stopy po jejich použití. Vyšetřovatelé spolupracují také
s provozovateli bazarů a zastaváren. Odcizené platební karty lze dohledat ve spolupráci
s bankami a díky kamerám umístěným na obchodních místech. Šperky a starožitnosti se
dohledávají v antikvariátech, prodejnách se starožitnostmi a v zastavárnách, případně na online
prodejních serverech. K jejich dohledání je žádoucí, aby měl poškozený fotografie předmětu,
jinak se věc popíše v rámci výslechu. Závěrem, hotové peníze nelze dohledat, pokud nejsou
specificky označené. Výjimkou jsou případy, kdy je u podezřelého zajištěna částka odpovídající
odcizené hotovosti, přičemž má shodné nominální hodnoty.168 Případně lze souvislost s loupeží
dovodit na základě množství, druhu a způsobu uložení peněz. Pachatele může prozradit také to,
že začne odcizené peníze krátce po činu neúměrně utrácet.169
Domnívám se, že ačkoliv je možné starožitnosti, drahé šperky a vzácné umělecké
předměty díky své jedinečnosti snadno identifikovat, pachatelé jsou si této skutečnosti vědomi a
uvedené předměty neprodávají klasickou cestou, ale zbavují se jich na černém trhu, což může
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být pro jejich vypátrání značně problematické. Další variantou mohou být loupeže na
objednávku těchto předmětů, což opět komplikuje jejich vypátrání vzhledem k tomu, že takové
věci se nikde neobchodují a putují přímo k objednateli. Navíc, v případě šperků může docházet
k tomu, že jsou roztaveny a drahé kameny z nich prodány – takový předmět je znehodnocen a
nikdy už se nenajde.
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Závěr
Cílem předložené diplomové práce bylo představit a rozebrat vybrané komponenty
metodiky vyšetřování loupeží a zachytit a vystihnout jejich specifika. V práci jsem se hlouběji
zabývala kriminalistickou charakteristikou a v rámci ní jsem se zaměřila na způsoby páchání
loupeží dělených podle intenzity agrese. Na tyto způsoby páchání loupeží navazovaly stopy,
které jsou typické právě pro uvedené kategorie loupeží. Snažila jsem se vymezit, jaké jsou mezi
těmito druhy loupeží rozdíly, jaká jsou při jejich vyšetřování úskalí a jak se liší konkrétní stopy,
které při těchto vybraných druzích loupeží vznikají. Pro úplnost tématu jsem v kapitole první
doplnila jednotlivé komponenty metodiky o trestněprávní problematiku, včetně současného
postavení loupeže v českém právním řádu. K dosažení cíle práce jsem vedle analýz tuzemských
a zahraničních odborných textů a statistik využila zkušeností bývalého příslušníka policie, jehož
praktické poznatky mi pomohly rozvést a doplnit teoretická zjištění. V práci předkládám několik
tabulek a grafů, kterými ilustruji některé zjištěné skutečnosti, například jsem v rámci zpracování
údajů o obětech loupeží analyzovala statistiky zveřejněné Ministerstvem vnitra a veřejné
bezpečnosti Chilské republiky.
V kapitole druhé již rozebírám loupež z hlediska kriminalistiky a představuji jednotlivé
komponenty kriminalistické charakteristiky loupeží. Ukázalo se, že od roku 2009 výrazně klesl
počet spáchaných loupeží, a že se zvyšuje jejich objasněnost. Co se týče kriminální situace,
dozvídáme se, že nejvíce loupeží je u nás spácháno ve večerních a nočních hodinách, a proč se
v Mexiku doba páchání loupeží mírně liší. V druhé kapitole jsem také představila jednotlivé
způsoby páchání loupeží, včetně několika dalších typologií zahraničních autorů, a další
významné komponenty ve způsobu páchání, jako je použití zbraně, přípravné jednání či
maskování pachatele. Pachatelem i obětí je typicky muž, ačkoliv vždy záleží na typu a způsobu
spáchání loupeže. Vedle obecných charakteristik pachatelů a obětí jsem také zkoumala motiv
pachatelů a kritéria, podle kterých si pachatelé vybírají svou oběť. Není příliš překvapující, že
primárním motivem je obstarání finančních prostředků, nicméně vyšly najevo i motivy další,
jako je adrenalin a zábava. Co se týče kritérií pro výběr oběti, převažujícím kritériem je dostatek
hotovosti u obětí, ovšem opět se ukázaly určité výjimky.
V kapitole třetí jsem se věnovala způsobům páchání loupeží podle intenzity agrese.
Objasnila jsem význam jednotlivých pojmů a popsala jsem, jakým způsobem jsou jednotlivé
druhy loupeží páchány a jak se od sebe odlišují. V rámci této kapitoly jsem se také zaměřila na
zbraně užívané při loupežích, jelikož ozbrojení pachatele je komponenta, která s násilím úzce
souvisí, a porovnala jsem užívání různých typů zbraní ve vybraných státech. Jak se ukázalo,
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druhy zbraní užité při loupežích se v zásadě napříč státy neliší, převažující zbraní je až na
několik málo výjimek nůž. Nakonec jsem se věnovala formě násilí, které pachatelé užívají
v praxi a porovnala výsledky různých studií. Tuto podkapitolu jsem doplnila o graf, který
některé zjištěné poznatky názorně ilustruje. Dozvídáme se, že převažující formou násilí je přímé
fyzické násilí provedené tělem a zbraň bývá užívána zřídka, především k zastrašení
poškozeného.
V kapitole čtvrté, která se zabývá stopami, jsem představila stopy typické pro loupeže z
obecného pohledu, a to jak stopy materiální, tak i paměťové včetně faktorů, které mají na
paměťové stopy vliv. Také se mimo jiné dozvídáme, jaký vliv má na vyšetřování loupeží
shromažďování stop a prověřování různých evidencí. Dále se věnuji stopám, které vznikají při
přípravě na loupež a po jejím dokonání. Ukázalo se, že významnou roli hrají při páchání loupeží
a jejich vyšetřování vozidla. V následujících podkapitolách rozebírám jednotlivé stopy typické
pro daný typ loupeže. Objasňuji, jaká jsou úskalí vyšetřování loupeží páchaných uvedením
osoby do stavu bezbrannosti lstí. Také se věnuji některým formám identifikace osob
poškozeným, jelikož právě identifikace pachatele obětí je stěžejní v případech, kdy nejsou
k dispozici materiální stopy, což se týká především loupeží páchaných užitím pohrůžky násilí.
Závěr této kapitoly pojednává o věcný důkazech a odcizených předmětech včetně rozlišení, jaké
předměty je možné dohledat a identifikovat a jaké nikoliv. Nejčastěji odcizenými předměty jsou
mobilní telefony, hotovost a platební karty, přičemž právě mobilní telefony a platební karty lze
dohledat a identifikovat poměrně snadno – policie v takových případech spolupracuje
s mobilními operátory a bankami.
Závěrem bych uvedla, že s ohledem na neustále se vyvíjející metody a postupy pachatelů
je třeba, aby kriminalistika adekvátně reagovala, a zpracování a sjednocení poznatků a informací
v ucelené metodiky má i v dnešní době svůj význam.
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Metodika vyšetřování loupeží
Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá metodikou vyšetřování loupeží, konkrétně jejími
vybranými komponentami, kterými jsou kriminalistická charakteristika loupeží, způsoby páchání
loupeží zaměřené na vybrané způsoby páchání a typické stopy. Podává tak hlubší náhled do
těchto částí vyšetřovacího procesu, zachycuje jejich specifika a poskytuje srovnání se zahraniční
literaturou. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, které na sebe navazují a vzájemně spolu souvisí.
První kapitola představuje trestný čin loupeže, jak je upravený v zákoně č. 40/2009 Sb.,
trestním zákoníku, tedy jeho postavení v současném českém právním řádu. Nastiňuje předmět
metodiky z hlediska trestního práva.
Druhá kapitola se věnuje kriminalistické charakteristice loupeží. V jednotlivých
podkapitolách rozebírá kriminální situaci, způsoby páchání loupeží, pachatele a oběť loupeží, a
nakonec se zabývá motivem činu a kritérii pro výběr oběti. Tato kapitola nabízí množství
statistických údajů souvisejících s loupežemi. Podkapitola, která se zaměřuje na způsoby páchání
loupeží, poskytuje různé druhy klasifikace, včetně typologií zahraničních autorů, a další
významné komponenty ve způsobu páchání loupeží.
Třetí kapitola představuje způsoby páchání loupeží, se zaměřením na dělení loupeží podle
intenzity agrese. Rozebírá jednotlivé druhy, kterými jsou loupeže páchané užitím přímého
fyzického násilí, páchané uvedením osoby do stavu bezbrannosti lstí a páchané užitím pohrůžky
bezprostředního násilí. Dále tato kapitola objasňuje, co není násilím a zaměřuje se na zbraně,
které jsou při loupežích užívány. Na závěr se věnuje formám násilí, které pachatelé při loupežích
volí.
Čtvrtá kapitola, poslední, se věnuje typickým stopám, které vznikají v průběhu loupežné
činnosti. Po obecném úvodu ke stopám navazuje na dělení loupeží podle intenzity agrese. Práce
rozebírá jak stopy materiální, tak paměťové. Tato kapitola zahrnuje také stopy vznikající při
přípravě na loupež a po jejím dokonání a věcné důkazy.
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The Methodology of Robbery Investigation
Abstract
This diploma thesis deals with the methodology of robbery investigation, specifically
with its selected components of the investigation. The selected parts are criminalistic
characteristic of robberies, the typical ways of committing robberies divided according to the
intensity of aggression and the typical evidence. The thesis provides with a deeper insight into
these parts of the investigation process, captures their specifics and provides a comparison with
foreign literature. The presented thesis is divided into four chapters, which are related and follow
each other.
The first chapter presents the crime of robbery, as regulated in Act No. 40/2009 Coll.,
The Criminal Code, and its position in the current Czech legal system. It outlines the subject of
the methodology from the point of view of criminal law.
The second chapter deals with the criminalistic characteristic of robberies. In the
individual subchapters, it discusses the criminal situation, the typical ways of committing
robberies, the offender and the victim of robbery, and finally deals with the motive of the
criminal act and the criteria for selecting the victim. This chapter provides number of statistics
related to robberies. The subchapter focusing on the typical ways of committing robberies,
provides with various types of classification, including typologies of foreign authors, and with
other important components in the way of committing robberies.
The third chapter presents the typical ways of committing robberies, focusing on the
division of robberies according to the intensity of aggression. It analyzes the individual types.
These are the robberies committed through the use of direct physical violence, robberies
committed through the use of the threat of immediate violence and robberies committed by
bringing a person into a state of helplessness. Furthermore, this chapter clarifies what is not
understood by the term violence and focuses on the weapons used in robberies. Finally, it deals
with the forms of violence that the offenders choose during robberies.
The last one chapter, the fourth, deals with typical evidence that arises during robbery.
After a general introduction, it follows the division of robberies according to the intensity of
aggression. The work analyzes both material and memory evidence. This chapter includes the
evidence arising while preparing the robbery and after its completion.
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