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Úvod
Téma diplomové práce kriminalistická balistika jsem si zvolil hned z několika
důvodů. Především pro její široký záběr, který balistika má jako interdisciplinární obor.
Tato skutečnost vyţaduje i po osobě nezasvěcené specifické znalosti, jakési odborné
minimum, jeţ je nezbytné pro kaţdého, kdo s tímto velice zajímavým oborem přijde do
styku, ať jiţ pracovně či ze zájmu jako laická veřejnost. Coby studenta právnické
fakulty mě velice zajímá kriminalistika a trestní právo, proto z profesního hlediska je
pravděpodobné, ţe se s kriminalistickou balistikou setkám v praxi.
Dále bych uvedl, ţe výběr tématu diplomové práce byl také ovlivněn mým
vztahem ke střelným zbraním, které společně se střelivem balistika zkoumá. Nejsem
drţitelem zbrojního průkazu, ale vlastním dvě zbraně kategorie D, tzv. airsoftové
zbraně. Přesto vnímám střelnou zbraň spíše jako umělecký předmět, dokonale fungující
dílo, které člověk po staletí zdokonaloval do dnešní podoby. Svůj postoj ke střelným
zbraním bych charakterizoval jako neutrální. Pokud bych měl říci, co mě na střelné
zbrani fascinuje, uvedl bych originalitu kaţdého kusu. Právě tato originalita, či
individualita, nás přivádí zpět ke kriminalistické balistice, jeţ tyto jedinečné nástroje,
pro laika na první pohled mnohdy totoţné, podrobuje zkušenému oku balistika, který na
nich vyhledává a zkoumá balisticky relevantní stopy. Tak mimo jiné přispívá
k objasnění závaţných trestných činů, při nichţ pachatel pouţil střelnou zbraň. V tomto
směru je osoba balistika nepostradatelná při řešení technicky náročných otázek
v trestněprávním procesu. Důleţitost tohoto kriminalistického vědního oboru je zřejmá i
přes klesající počet trestných činů spáchaných se zbraní, respektive se střelnou zbraní.
Trestný čin je spáchán se zbraní, jestliže pachatel nebo s jeho vědomím některý ze
spolupachatelů užije zbraně k útoku, k překonání nebo zamezení odporu anebo jestliže ji
k tomu účelu má u sebe; zbraní se tu rozumí, pokud z jednotlivého ustanovení trestního
zákona nevyplývá něco jiného, cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším.
Střelné zbraně a střelivo upravuje zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu,
pojem „zbraně“ je zde pouţíván v uţším slova smyslu. Tento zákon upravuje kategorii
střelných zbraní (dále jen „zbraně“) a střeliva, podmínky pro nabývání vlastnictví,
1

vyplývá ze zpráv Ministerstva vnitra o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku
na území České republiky z let 2005 - 2008
Zákon č.40/2009 Sb., trestní zákon, § 118, spáchání trestného činu se zbraní
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držení, nošení a používání zbraní nebo střeliva, práva a povinnosti držitelů zbraní nebo
střeliva, podmínky pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva a pro provozování
střelnic, provádění pyrotechnického průzkumu, provozování informačních systémů
v oblasti zbraní a střeliva, sankce a výkon státní správy v oblasti zbraní a střeliva,
provozování střelnic a provozování a provádění pyrotechnického průzkumu.3Ačkoliv
převláda počet trestných činů spáchaných s jinou zbraní neţ se zbraní střelnou, střelné
zbraně jsou často zneuţívány při páchání nejzávaţnějších násilných trestných činů, tedy
u vraţd a loupeţí.
Mým cílem není proniknout k detailům a technickým podrobnostem
kriminalistické balistiky, ty jsou bezesporu nezbytné pro samotné experty v oboru.
Zásadní cíl této práce spatřuji v komplexním pohledu na problematiku, kterou se
moderní kriminalistická balistika dnes a denně zabývá. V úzké návaznosti na trestní
právo procesní je tato diplomová práce určena zejména budoucím soudcům, státním
zástupcům či advokátům, u nichţ se předpokládá spolupráce s kriminalistickými
experty na profesní úrovni. Dále budu potěšen, pokud si čtenář osvojí základní pojmy a
terminologii uţívanou v tomto vědním oboru, seznámí se se stručnou a přehlednou
historií střelných zbraní a s historickým vývojem oboru balistiky.
Při zpracování diplomové práce jsem vycházel také z kazuistiky, kde jsem se
zaměřil na trestné činy spáchané převáţně krátkými palnými zbraněmi na bývalém
území Československa, respektive České republiky.

3

Zákon č.119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, § 1, odst. 1.
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2. Historický vývoj střelných zbraní
Kriminalistická balistika zkoumá především ruční střelné zbraně a střelivo, proto
se na kategorii ručních střelných zbraní zaměřím podrobně v části třetí (druhy objektů
balistického zkoumání). V této kapitole uvedu krátký historický vývoj a seznam
nejznámějších střelných zbraní. K ostatním druhům zbraní uvedu pouze stručný
přehled, coţ povaţuji za přínosné.
Historie zbraní sahá k samému počátku lidstva. Jiţ ve starší době kamenné
pouţívá člověk jako primitivní zbraň, ale i nástroj denní potřeby, kámen. Jako zbraně
nejjednodušší a zároveň nejstarší bych uvedl oštěp, dřevěný luk a sekeru, hojně uţívané
k lovu, ale i ve válečnictví. Zbraně se dělí do tří základních skupin na úderné, chladné a
střelné. Sečné, bodné a úderné zbraně připevněné k delší násadě, tzv. ratišti, se označují
jako zbraně dřevcové. Ostatní, nezařaditelné ruční zbraně jsou někdy označovány jako
„zákeřné zbraně“, často se jedná o kombinace několika zbraní, tak tomu je např. u
boxerové dýky.
Úderné zbraně patří k těm nejstarším, spadají sem dřevěné či kostěné kyje a dále
bojové palice, palcáty a kladiva. V pozdější době, tak jak docházelo k zlepšení zbrojí,
bylo nutné také vylepšit úderné zbraně, aby pronikly brněním. Osvědčily se ocelové
hlavice s hroty nebo ostrými ţebry, či například pohyblivé spojení hlavice a násady, tak
jak tomu bylo u řemdihu. U zbraní úderných dochází k přeměně pohybové energie na
destrukci zasaţeného cíle. Moderními zástupci této kategorie zbraní jsou policejní tonfa
a teleskopický obušek.
Hojně pouţívaným nástrojem a zároveň chladnou zbraní je nůţ. Dále
rozlišujeme následující druhy chladných zbraní: meč, dýka, bodák, kord, sekera, kopí a
všestranná halapartna (kombinace hrotu kopí, sekery a protihrotu na jednom ratišti).
Tyto ostré předměty zanechávají v ţivém cíli bodná a sečná poranění. Z noţe se
vyvinula dýka a meč. Vrcholu dokonalosti dosáhly meče v Japonsku ve 14. století,
dvouruční katana a jednoruční wakizashi. Upravená dýka upevněná k ústí hlavně dlouhé
palné zbraně se nazývá bodák (bajonet) a jeho kratší verze je dodnes pouţívána jako
víceúčelový nůţ. U této skupiny zbraní je ţádoucí ostrost, pevnost a pruţnost čepele.

-5-

Funkce u střelných zbraní je odvozena od okamţitě uvolněné energie při
výstřelu. Dle uvolněné energie se střelné zbraně dělí na mechanické, plynové, palné a
vrhací.
Nejznámější a bezesporu nejstarší mechanickou střelnou zbraní je luk
vystřelující šípy. Dřevěné luky byly pouţívány po celé období starověku. Jednoduchý
luk později vystřídal luk sloţený (kompozitní), dřevěné slepené části byly doplněny
výztuţemi z rohoviny a šlach, tím bylo dosaţeno větší pruţnosti a průraznosti. Svou
přesností a dostřelem luk převyšoval i první palné zbraně. Ve středověku byl oblíben
dlouhý luk anglického typu, který měl na délku aţ 2 m. V průběhu 16. a 17. století byly
luky nahrazeny palnými zbraněmi a dnes jsou pouţívány převáţně ve sportovní
lukostřelbě. Kombinací luku a pevné paţby je kuše. Prvně se kuše objevily v Číně ve
4 - 2. století př. n. l. a později se rozšířily po celé Evropě. Z kuše se střílí dřevěné nebo
kovové šipky. Výhodou kuše je její střelecká pohotovost, kuši lze přenášet s napnutou
tětivou a zaloţenou střelou, dále také velký dolet a průraznost. Za nevýhodu lze
povaţovat pomalou rychlost střelby. Také kuše postupně vymizely z vojenské výzbroje
(16. stol.) a staly se sportovním náčiním. Ve starověku pouţívanou zbraní byl
odstředivý prak, který byl i později pouţíván práčaty v období husitských válek.
Moderní pryţový prak vznikl v polovině 19. stol. a i dnes má své uplatnění.
Skupina zbraní vrhacích zahrnuje různě tvarované australské bumerangy, kopí,
vrhací noţe a sekery, ale i kámen. Člověk tyto zbraně pouţívá v průběhu celé historie aţ
dodnes, jsou jednoduché a k jejich metnutí dochází přímým předáním energie
střelcovou rukou.
Typickými zástupci plynových střelných zbraní jsou vzduchovky, větrovky,
plynovky a také foukačky. Charakteristickým znakem plynových zbraní je samostatná
střela, která je vymetena z hlavně stlačeným plynem. Dnešní střely jsou zastoupeny
dvěma standardními ráţemi a to 4,5 mm/ .177 a 5,6 mm/ .22 (ráţe 6,35 mm/ .25 téměř
vymizela). Nejstarším zástupcem této kategorie je jistě foukačka, uţívaná u primitivních
národů v Asii, Indonésii, Střední a Jiţní Americe. Ve 14. stol. se foukačka uplatnila také
v Evropě, coby lovecká zbraň. Střelou do foukačky je šipka, která je z trubice vymetena
vzduchem z plic. Vzduchovky, ač se to nezdá, pochází z konce 16. stol. a jsou starší neţ
větrovky. V 17. – 18. stol. byly vzduchovky zatlačeny do pozadí větrovkami a do módy
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se vrátily aţ v 19. stol. Vynález větrovky pochází ze 17. stol. a souvisí s pokusy se
stlačeným vzduchem, které prováděl fyzik Otto Guerick. Nejmladšími ve skupině jsou
plynovky, které konstrukčně vychází z větrovek. Střela je zde vymetena stlačeným
kysličníkem uhličitým, který je uchováván ve vhodné tlakové nádobě (v bombičkách).
První takto konstruované zbraně patentoval Francouz Paul Giffard v 2. pol. 19. stol.
Vznik a rozšíření ručních palných zbraní a děl jsou spjaty s vynálezem černého
prachu. Nevíme přesně, kde se černý prach objevil poprvé, zda v Číně, Arábii, Indii
nebo Evropě, víme však, ţe tomu tak bylo ve 14. stol. Černý prach je směsí ledku, síry a
černého uhlí a do konce 19. stol. byl jedinou střelivinou. První ruční palné zbraně,
nazývané píšťaly a hákovnice, byly jednoduché hlavně bez paţby a zámku, připevněné
k dřevěnému loţi a střelec je odpaloval pomocí rozţhaveného ţeleza, později koncem
hořícího doutnáku. Tyto zbraně neumoţňovaly pohotovou a přesnou střelbu. V 15. stol.
došlo k významnému pokroku a to zavedením doutnákového zámku – doutnáková
puška měla jiţ jednoduchou paţbu, mušku a hledí. Doutnák byl připevněn na jednom
konci dvouramenné páky a druhý konec slouţil jako jednoduchá spoušť. Aktivací
spouště dosedl hořící doutnák na pánvičku s černým prachem a došlo k výstřelu.
Doutnákové pušky, neboli muškety, byly oblíbenou zbraní pěchoty aţ do 17. stol. Na
počátku 16. stol. byl, především v lovectví, vyuţíván zámek kolečkový. Výroba
kolečkového zámku byla spojena s hodinářstvím. Pruţina, která se natahovala zvláštním
klíčem, uváděla do pohybu ocelové zdrsněné kolečko a to drhlo o pyrit upnutý
v pevných čelistech kohoutku. Takto vykřesané jiskry zapálily prach na pánvičce a
došlo k výstřelu. Na výrobu náročný a drahý kolečkový zámek byl v 17. stol. nahrazen
spolehlivějším křesadlovým zámkem. Ten pouţívá k zaţehnutí prachové směsi
křesadlový kámen a ocilku. Zmačknutím spouště se uvolní kohoutek s křesacím
kamínkem a ten úderem na nepohyblivou ocilku vykřeše jiskru. S nástupem 19. stol.
byly prováděny pokusy s látkami schopnými roznětu pouhým úderem či nápichem. Tak
se z francouzského křesadlového zámku vyvinul zámek perkusní, který úderem
kladívkovitého kohoutu do třaskaviny (chlorečnan draselný a třaskavá rtuť) vznítil
střelný prach. Třaskavá směs měla nejprve podobu kuliček či byla vkládána do
tenkostěnné trubičky. V polovině 19. stol. byla vynalezena čepičková zápalka. Ta se
nasazovala na komínek (piston) a byla aktivována úderem kladívka perkusního zámku.
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Průmyslová revoluce s sebou přinesla spoustu nových objevů a vynálezů. Ani
puškaři nezůstali pozadu a přišli s nově řešeným nábojem, který by urychlil nabíjení
velice spolehlivých ručních palných zbraní. Francouz Casimir Lefaucheux zkonstruoval
vlastní jednotný náboj s kolíčkovým zápalem v roce 1832. Papírová nábojnice
obsahovala na dně příčně umístěnou čepičkovou zápalku a k ní zasahoval kolíček.
Úderem kohoutku na kolíček došlo k roznětu zápalky a následně také prachové náplně.
V roce 1845 zasáhl do vývoje jednotného náboje další Francouz jménem Louis Flobert.
Ten spojil do jednoho celku olověnou kulovitou střelu, mosaznou nábojnici a zápalku.
Vznikl tak náboj (bez prachové náplně) se zápalem u okraje dna nábojnice. O 21 let
později zkonstruoval Američan Hiram Berdan jednotný náboj se středovým zápalem.
Pouţil čepičkovou zápalku vsazenou do středu dna nábojnice a vnější kovadlinku, která
se dotýká třaskavé sloţe uvnitř zápalky. O rok později, tedy roku 1867, sestavil
Angličan Edward Boxer jednotný náboj se středovou zápalkou a vnitřní kovadlinkou, ta
je vestavěna přímo v zápalce. Tak vznikly dva nejznámější typy jednotných nábojů se
středovým zápalem.
Vynález bezdýmého prachu na konci 19. stol. a o něco později
nitroglycerinového prachu (korditu) byl zlomovou událostí. Černý prach byl vytlačen ze
svého výhradního postavení, které zaujímal po staletí. Nové prachové směsi jsou
výkonnější, nevydávají kouř a nezanechávají téměř ţádné zplodiny hoření. S objevem
korditu byly vytvořeny předpoklady pro vývoj moderních konstrukcí samonabíjecích
pistolí, pušek a kulometů. Také jednotné náboje po roce 1900 získaly lepší vlastnosti.
Mosazná nábojnice v sobě spojila zápalku, prach a střelu. Zbývalo uţ jen zdokonalovat
vlastnosti všech prvků. Naopak před rokem 1900 zaznamenáváme většinu prvků
oddělených, s výjimkou přechodových nábojů z 19. stol. (např. kolíčkový náboj).
Pouţívaly se sférické ţelezné a olověné střely, válcová střela byla vyvinuta v 19. stol,
černý prach a později nábojnice z papíru či plátna.

HOLMES, R., FORD, R., GRANT, R., et. al. Zbraně. 1. vydání. Praha: Euromedia Group, k. s. – Kniţní
klub, 2007, s. 8-17, s. 266, s. 338
KOVÁRNÍK, L., ROUČ, M. Zbraně a střelivo. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 9-32
FAKTOR, Z. Střelné zbraně. 1. vydání. Praha: Magnet-Press, 1995, s. 19-117
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2.1. Historický vývoj kriminalistické balistiky
Balistika se jako samostatná věda začala rozvíjet ve srovnání s prvními objevy a
pouţitím střelných, a dokonce i palných zbraní mnohem později. První náznaky
balistických expertíz se objevily ve středověku. Návrhy vrhacích těles se zabýval jiţ
v 15. stol. Leonardo da Vinci. Průkopníkem na poli balistiky byl Benátčan Tartaglia,
který vydal knihu Nová věda, v ní se zabýval pohybem těles. Nesmíme zapomenout
zmínit jména jako Galileo Galilei, Torriceli, Mersenne, Isaac Newton, ti všichni přispěli
k nově vznikající vědě.
Kriminalistická balistika patří k nejstarším kriminalistickým oborům. Její
počátky sahají do roku 1794, kdy byl v Anglii usvědčen vrah John Toms. Usvědčil ho
kus papíru, který byl pouţit jako ucpávka střely. Papírová ucpávka nalezená v těle oběti
se shodovala s kusem papíru v Tomsově kapse. Nerovnosti na povrchu střely zkoumal
jiţ v roce 1835 Henry Goddard, policista z Bow Street Runners v Anglii (organizace,
která předcházela prvním policejním silám v Anglii). Ztotoţnění střely s konkrétní
zbraní se věnoval Francouz Alexandre Lacassagne z ústavu soudního lékařství na
univerzitě v Lyonu, který demonstroval svou práci srovnáním dráţkování vývrtu hlavně
a rýh na střele v roce 1889. Ke zkoumání vývrtu hlavně slouţil přístroj zvaný
helixometr, vyvinutý Američanem Johnem Fischerem. Obvykle se ale porovnávají
střely z místa činu se střelami zkušebně vystřelenými z podezřelé zbraně. První
vystřelení zkušební střely ze zbraně podezřelého a následné srovnání rýh na střele
nalezené na místě vraţdy je připisováno německému chemikovi Paulu Jeserichovi a
stalo se tak v roce 1898. O 4 roky později významný americký právník Oliver W.
Holmes povolává ke zkoumání důkazů puškaře. Je vystřelena zkušební střela do krabice
s bavlnou a poté jsou pomocí zvětšovací lupy předvedeny body podobnosti se střelou
nalezenou na místě činu vraţdy.
Za skutečného zakladatele kriminalistické balistiky jako vědy je ve Spojených
státech označován Charles Waite, asistent úřadu ţalobce státu New York. Jeho činnost
vedla k zaloţení Úřadu forenzní balistiky v New Yorku. Tato instituce byla první svého
druhu ve světě. Po smrti Waita v roce 1926 na jeho vedoucí místo nastoupil Calvin
BEER, S. a kol. Vnitřní balistika loveckých, sportovních a obranných zbraní. 1. vydání. Ostrava: VŠB –
TU Ostrava, 2006, s. 17

-9-

Goddard. Balistika byla velice ovlivněna vynálezem komparačního mikroskopu
chemika Philipa O. Gravella. Goddard, Gravelle a Fischer, spolupracovníci z Úřadu
forenzní balistiky, zmapovali základy identifikačních metod, jeţ jsou pouţívány dodnes.
Za pouţití komparačního mikroskopu byly v roce 1929 identifikovány dva samopaly zn.
Thompson, které pouţili vrazi při masakru v Chicagu (Al Capone nechal roku 1929 na
den sv. Valentýna v domě č. 2122 na North Clark Street v Chicagu zavraţdit sedm lidí
z konkurenčního Moranova gangu). Tento kriminalistický úspěch zaujal ředitele nového
úřadu FBI (Federální úřad pro vyšetřování) Johna Edgara Hoovera a zanedlouho byl
vytvořeno balistické oddělení FBI ve Washingtonu DC. V dnešní době lze toto oddělení
označit za největší centrum zkoumání palných zbraní na světě. Mezinárodní pozornost
byla upoutána k případům, které byly objasněny s pomocí komparačního mikroskopu a
nová forenzní věda tak měla dveře otevřené i v dalších zemích (Velká Británie, Francie,
Německo, Norsko, Sovětský svaz).
Kriminalistická balistika v Československu nezůstala pozadu a lze říci, ţe
kopírovala světový vývoj. První znalecký posudek pochází z roku 1925 a jedná se o
fotodokumentaci k případu vraţdy M. Burketové. Fotodokumentace zachycuje dno
nábojnice s markanty vyznačenými bodovací metodou. Ze stejného roku pochází
četnictvem profesionálně zpracované balistické posudky. První učebnice
mechanoskopie pochází od vrchního stráţmistra Ladislava Havlíčka, který stál u zrodu
samostatné mechanoskopické skupiny. Tato učebnice slouţila stejně dobře i pro tehdejší
balistické experty, jelikoţ podstata vzniku mechanoskopických stop a stop na
vystřelených nábojnicích a střelách je stejná.9
Pokud bychom hledali dále v historii, dříve nebo později narazíme na případ
zabití hraběnky Windischgrätzové, kde jiţ roku 1848 byla uplatněna znalecká činnost
z oboru palných zbraní a to na vysoké odborné a technické úrovni. Jedná se o první
písemně doloţený případ balistické expertízy. Marie Eleonora Windischgrätzová byla
smrtelně postřelena neznámým pachatelem v pondělí 12. června roku 1848, kdyţ
vyhlíţela z okna bytu v Celetné ulici. Hraběnka byla zasaţena olověnou sférickou

INNES, B. Dobrodruţství kriminalistiky. Stopy zločinu. 1. vydání. Praha: Svojtka & Co., 2001, s. 173180
9
STRAUS, J. a kol. Dějiny Československé kriminalistiky slovem i obrazem (do roku 1939). 1. vydání.
Praha: Police History, 2003, s. 114
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střelou o hmotnosti 29,81 g s průměrem střely 17,2 mm. Na povrchu střely bylo
nalezeno více jak 20 stop, záseky, prohlubně, úlomky kostí, sešinuté stopy a rýhy,
tkanina. Střela je uloţena v kulovité dvojdílné kleci ze slitiny mědi a stříbra. Do roku
1998 byla střela uloţena v depozitáři Okresního muzea v Klatovech. Ve státním archívu
je zachován soudní spis obsahující původní protokol o ohledání místa události a
posudek významného praţského puškařského mistra Antonína Lebedy na zbraň
zadrţeného podezřelého studenta M. Mauxe, zprávu o střelném poranění hraběnky a
pitevní protokol. Veškeré uvedené dokumenty dokládají vysokou odbornou úroveň
všech, kteří na případu pracovali. Lebedův znalecký posudek na zbraň jmenovaného
Mauxe (jednalo se o dvouhlavňovou brokovnici vyrobenou puškařem Steyskalem ve
Vídni) pomohl vyvrátit nespravedlivé obvinění studenta. Přiloţení olověné kule,
vytaţené z těla hraběnky, k oběma hlavním brokovnice a pouhý pohled jasně dokázal,
ţe kule je větší ráţe a nepochybně musela být vystřelena ze zcela jiné střelné zbraně.
Bylo zjištěno, ţe předmětná střela mohla být vystřelena z rakouské vojenské pušky vz.
1840 a vz. 1842 a také z vojenské jezdecké pistole vz. 1842/1844 nebo vzor 1798/1828
(tyto zbraně se nacházely ve výzbroji armády habsburské monarchie), coţ znamená, ţe
smrtící střela mohla pocházet ze zbraně vojáků, ale i povstalců, kteří byli vyzbrojení
pestrou škálou loveckých a starých vojenských zbraní. Z balistického hlediska se mohlo
jednat o výstřel z pušky z větší vzdálenosti (cca 400 m) nebo o malou laboraci střelného
prachu. Při střelbě z krátké zbraně se standardní laborací prachu byla pravděpodobná
vzdálenost střelce od cíle cca 150 m. Obě vypočtené vzdálenosti, jak u pušky, tak i u
pistole, ukazují na spíše náhodný neţ cílený zásah.10
K osobě puškaře Antonína Vincence Lebedy bych ještě uvedl, ţe to byl mistr
puškař známý nejen v Čechách, ale téţ v Rakousku a Rusku. Narodil se roku 1795
v Černošicích v rodině rolníka, vyučil se ve Vídni a roku 1820 převzal dílnu puškaře
Brandejse v Praze. Byl drţitelem prvního patentu v oblasti ručních palných zbraní
v Čechách (na tzv. skříňkový zámek). Spolupracoval s předními českými rytci a malíři.
Typická výzdoba pro jeho zbraně získala název „praţská rytina“. Jeho zbraně získaly
ocenění na světových výstavách, např. v Mnichově a Paříţi. Mistrovské kusy
z Lebedovy dílny byly odebírány členy panovnických rodů v Rakousku, Srbsku, Rusku

10

PLANKA, B. Střela ve stříbrné kleci. Kriminalistický sborník, 2003, č. 5, s. 55-61
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a Sasku. Antonín V. Lebeda předal řízení závodu svým dvěma synům roku 1854, o 3
roky později zemřel v Praze. Závod zanikl v roce 1888.11
Kriminalistická balistika se ve třicátých a čtyřicátých letech 20. stol. rozvíjela
souběţně s mechanoskopií. Oba obory vychází ze stejných inţenýrských základů. Jeden
z nejvýznamnějších případů této doby, kdy se balistika velmi výrazně uplatnila při
získávání soudních důkazů, byla vraţda Anny Maierové, manţelky Dr. Josefa Maiera.
Vraţda se odehrála 28. ledna roku 1931 na státní silnici nedaleko Plané u Mariánských
lázní. Znalecký posudek zpracovaný Ústředním četnickým pátracím oddělením v Praze
jednoznačně prokázal, ţe nalezená pistole patří Dr. Maierovi, neboť byly porovnány
náboje ráţe 7,65 mm nalezené při domovní prohlídce a náboje, s nimiţ se střílelo na
místě činu. Všechny nesly stopy uvedené zbraně (automatická pistole Walther mod. III,
ráţe 7,65 mm, vyrobené v roce 1917, v. č. 111785). Rovněţ byl zjištěn zbrojíř ze
Stříbra, který uvedenou pistoli opravoval a vyráběl do ní pojistku, kohoutek a
úderníkové péro. Soudní líčení bylo zahájeno 5. října 1931 a dvanáctičlenná chebská
porota jedenácti hlasy uznala Dr. Josefa Maiera vinným ze spáchání úkladné vraţdy
manţelky Anny Maierové a soud ho odsoudil k trestu smrti.12
Po druhé světové válce vznikla při Sboru národní bezpečnosti studijní sbírka
zbraní a střeliva. Základ tvořilo několik menších sbírek z období první republiky.
Velkého rozšíření se sbírka dočkala v roce 1945, kdy se rozrostla o zbraně nacházející
se na našem území a také byla obohacena o vybrané kusy zabavených zbraní na základě
Benešových dekretů. Postupně se dále sbírka rozrůstala tak, jak přibývalo exemplářů,
které byly zabaveny při páchání trestné činnosti a také nákupy nových, moderních
zbraní. V současnosti se ve sbírce nachází více jak šest tisíc exponátů. Pokud dostane
balistik ke zkoumání neúplnou zbraň, můţe chybějící části doplnit právě ze sbírky, i
k tomu slouţí tento rozsáhlý studijní materiál, kterým sbírka zbraní a střeliva bezesporu
je.13
V rámci přestavby policejního aparátu po roce 1945 vznikla Kriminální ústředna
a o rok později její technické oddělení, tzv. „T“, kde se prováděla expertní činnost
11

DOLÍNEK, V. Čeští puškaři. 1. vydání. Praha: NAŠE VOJSKO, 2005, s. 14, s. 53
DLOUHÝ, M. Humoresky váţně. 1. vydání. Praha: Jindřich Kraus – PRAGOLINE, 2007, Nezdařený
plán, s. 68-71
13
DOLINA, M. Střelci do černého. Military revue, 2009, ročník 5, č. 12, s. 42-45
12
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v oborech fotografie, balistika a mechanoskopie. Hlavní správa Veřejné bezpečnosti a
její odborné pracoviště Vědeckotechnický odbor vznikly roku 1953 a v roce 1958 byl
tento odbor přejmenován na Kriminalistický ústav (KÚ). V roce 1966 získal KÚ statut
vědeckovýzkumného a centrálního expertizního pracoviště. Kvalitativní posun vpřed
byl patrný po příchodu mladých a vysokoškolsky vzdělaných pracovníků z oboru
zbraně, střelivo a balistika. To se také projevilo na zavádění nových exaktních metod.
Mezi významné balistiky a průkopníky moderní vědecké balistiky působící v tomto
období v KÚ patřili především Antonín Vít, Oldřich Husák, Jan Gargela, Přemysl Liška
a Bohumil Planka.
V sedmdesátých letech byl KÚ původcem myšlenky na zbudování expertizních
pracovišť v jednotlivých krajích. Tím došlo k výraznému posílení technických pracovišť
na okresech a byl zkrácen čas mezi spácháním trestného činu a výsledkem posudku.
Kriminalistický ústav zpracovává nejnáročnější expertízy s vyuţitím nejlepší a zároveň
velice nákladné přístrojové techniky a to jak v případech celostátní závaţnosti, tak i u
případů přesahujících naše státní hranice. V KÚ je vedena Ústřední sbírka balistických
stop z neobjasněných trestných činů. Ta slouţí také k prověřování zahraničních případů
v rámci mezinárodní spolupráce (cestou Europolu nebo Interpolu).
V letech osmdesátých se československá kriminalistická balistika zaměřila na
velmi zajímavá témata, mimo jiné např. na problematiku ranivého účinku jednotné
střely na člověka, kdy Ing. Přemysl Liška definoval kritérium ranivosti. Tyto poznatky
jsou platné dodnes. Významným mezníkem konce osmdesátých let bylo zavedení
výpočetní techniky kategorie PC (osobní počítač) do kriminalistické balistiky, coţ
přineslo urychlení práce expertů.
V devadesátých letech doznala rozvoje experimentální balistika, zejména oblast
biobalistiky, které se věnoval Ing. Bohumil Planka ve spolupráci s Ústavem soudního
lékařství Ústřední vojenské nemocnice a se soudními lékaři z Fakultní nemocnice Na
Bulovce. V roce 1995 vzniklo samostatné oddělení balistických expertíz. S nástupem
digitální technologie byly pokryty i náročné poţadavky balistických aplikací, mezi které
patří komparace s nelineární dělící rovinou a zvětšení hloubky ostrosti digitálního
obrazu sečtením navazujících ostřících rovin. Byla vytvořena řada originálních systémů
jako např. systém obrazové analýzy Lucia Forensic (firma Laboratory Imaging, s.r.o.).
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Expertní balistický identifikační systém (EBIS) je grafický počítačový systém, který
slouţí k typování zbraní podle stop na vystřelených střelách a nábojnicích. Jedná se o
samoučící se systém pracující na principu neuronových sítí s databází SQL
(strukturovaný dotazovací jazyk). V roce 2003 bylo vyvinuto digitální zařízení
BalScan® pro snímání válcového povrchu střely a dna nábojnice. Tento digitální
střelofot umoţňuje třídění a vyhledávání nascanovaných obrázků podle
předdefinovaných atributů. Lze provádět komparaci uloţených a ţivých obrazů.
Výhodou je připojení jednotlivých pracovních stanic BalScan® na pracovištích
balistiků OKTE (odbor kriminalistické techniky a expertíz) k centrálnímu serveru
v Kriminalistickém ústavu Praha.14
Kriminalistický ústav Praha sídlí na adrese Bartolomějská 310/12 Praha – Staré
Město. Od roku 1998 je KÚ Praha začleněn do Evropské sítě forensních laboratoří
(ENFSI). Roku 2007 se KÚP stal akreditovanou laboratoří podle EN ČSNISO/IEC
17 025:2005. Významný je podíl KÚ Praha při řešení mezinárodních policejních
projektů v rámci Evropské unie.15

14

STRAUS, J., VAVERA, F. Dějiny Československé kriminalistiky slovem i obrazem II (od roku 1939
po současnost). 1. vydání. Praha: Police History, 2005, s. 73-78
15
dostupné na: http://www.policie.cz/kriminalisticky-ustav-praha.aspx
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3. Pojem kriminalistické balistiky a její význam
Balistika v širším významu bývá vykládána jako nauka o pohybu střel a raket.
Samotné slovo balistika pochází z řeckého slova znamenající vrhat. Kromě balistiky
kriminalistické se můţeme nejčastěji setkat s balistikou vojenskou, dále sportovní a
loveckou.
Pojem kriminalistická balistika zahrnuje nauku o střelných (a zejména palných)
zbraních a o střelivu, nauku o identifikaci zbraní podle vystřelených nábojnic a střel,
nauku o předmětech střelbou poškozených a nauku o vnitřní, přechodové a vnější
balistice se zřetelem k potřebám kriminalistiky.16 Jde o rozsáhlou část kriminalistické
techniky s častým vyuţitím při objasňování závaţné trestné činnosti.
Kriminalistická balistika je interdisciplinární vědou, která v sobě spojuje jak
teoretickou, tak i metodickou část oborů jako je matematika, fyzika, chemie, biologie,
strojírenství, medicína atd. Balistik dále musí disponovat základními znalostmi ze
statistiky, mikroskopie a ovládání počítačové technologie včetně práce s databázemi.
Pro nové uchazeče v oboru je podmínkou vysokoškolské vzdělání v některém oboru
strojírenském, s blízkou vazbou na zbraně a střelivo. Nezbytná je znalost cizích jazyků,
minimálně angličtiny. Ing. Planka odhaduje dobu, za kterou se balistik naučí základní
věci v této oblasti na 5 let. Je tedy zřejmé, ţe příprava fundovaného pracovníka
vyţaduje mnoho času a financí.
Klasická balistika, která je společná pro kriminalistickou a vojenskou balistiku,
se z hlediska pohybu střely člení na 4 hlavní skupiny. Vnitřní, přechodovou, vnější a
terminální balistiku. Pokud chceme drţet krok s moderním náhledem na tento obor, je
dobré, jak z teoretického, tak i z praktického hlediska rozšířit základní skupiny o
balistiku prenatální a postterminální. Těchto 6 skupin nám tvoří poměrně samostatné
oblasti.
Prenatální balistika se zaměřuje na to co se děje před výstřelem. Zejména půjde
o vznik stop na samotné zbrani a náboji, které jsou významné pro kriminalistiku. Jako
příklad prenatálního děje bych uvedl manipulaci s náboji a zásobníkem (nabíjení
zbraně), laboraci továrně, ale i podomácku vyrobených či přebíjených nábojů a
16

PJEŠČÁK, J. Základy kriminalistiky. 1. vydání. Praha: Naše vojsko, 1976, s. 142
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v neposlední řadě jakékoliv postupy a technologie uţité k výrobě zbraní komerčních,
doma sestrojených či, nelegálně pozměněných.
Vnitřní balistika zkoumá procesy probíhající při výstřelu. Patří sem tyto fáze, od
iniciace náboje, přes hoření výmetné náplně a expanzi spalných plynů, po průběh a
velikost tlaků v hlavni a uvedení střely v pohyb. Středem pozornosti jsou i mechanické
části zbraně (závěr, vytahovač nábojnice). V tomto úseku nás z hlediska kriminalistické
balistiky zajímá především vznik stop na střele a nábojnici.
V důsledku prudce vytékajících spalných plynů je střela urychlována i před
ústím hlavně a to z úsťové rychlosti aţ do tzv. maximální rychlosti, doprovodným
jevem v této fázi jsou záblesk výstřelu a u nadzvukových střel také rána výstřelu
(hlukový efekt zpravidla větší neţ 140 dB). Těmito ději se zabývá přechodová balistika
a pro experty je nejdůleţitější šíření zplodin výstřelu v prostoru, jejich ulpívání a
pronikání do překáţek či cílů. Operační vzdálenost od ústí hlavně se pohybuje od 0 – do
max. 150 cm (u dlouhých zbraní max. 200cm) kdy lze ještě detekovat zplodiny výstřelu.
Úsek, kdy střela letí prostorem k cíli, zkoumá vnější balistika. Zákonitosti vnější
balistiky se uplatní při rekonstrukci dráhy střely, určování vzdálenosti střelby či
stanoviště střelce či střelců. Vzdálenosti se pohybují od několika centimetrů do několika
kilometrů v návaznosti na pouţitou zbraň a střelivo.
Terminální balistika se zaměřuje na účinek střely v cíli (ţivém a neţivém).
Dojde-li k zásahu ţivého biologického cíle, hovoříme o tzv. ranivé balistice. Při
zkoumání střelných poranění často spolupracuje forenzní balistik se soudními lékaři.
Posledním zástupcem z hlavních skupin je postterminální balistika. Ta zkoumá
děje probíhající po prostřelení cíle nebo překáţky (průstřel okna, problematika
sekundárních střel, zasaţení více osob jednou střelou). Je zde patrný posun od klasické
balistiky k balistice moderní (ta pouţívá nové technologie výpočetní techniky a
digitalizaci). Jedná se o čistě kasuistickou a experimentální vědu.17

17

PLANKA, B. a kol. Kriminalistická balistika. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 13-14
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3.1. Pojem a klasifikace objektů balistického zkoumání
Objektem balistického zkoumání jsou primárně střelné zbraně, nejen ty továrně
vyrobené, ale také zbraně zhotovené ručně primitivním způsobem. Dalším objektem
balistického zkoumání jsou nábojnice, střely, ostré náboje a nábojky. Dále sem patří jiné
objekty související s pouţitím střelné zbraně, jedná se o zasaţené překáţky, cíle a to
včetně biologických cílů.
Obecně lze říci, ţe objektem zkoumání jsou balistické důkazy (předměty nesoucí
balistické stopy relevantní k objasnění události při trestním řízení). Kromě výše
uvedených nosičů stop to mohou být téţ informace v podobě svědecké výpovědi,
fotografie či videozáznam z místa činu. Nabízí se základní dělení objektů na hmotné a
data. Tyto objekty zajišťuje kriminalistický technik při ohledání místa činu.18

3.2. Balistické stopy a jejich výskyt
Balistické stopy jsou nositelem informací o dějích, při nichţ byla pouţita střelná
zbraň. Z časového hlediska mohou zasahovat i do období před či po samotném uţití
zbraně. Nejčastěji se vyskytují na plášti střely, zápalce, plášti nábojnice a jejím dnu, na
zbrani, překáţkách a cílech. Balistické stopy jsou zkoumány znalcem a dělí se do 5
skupin.
Stopy mechanoskopické (sešinutí, zhmoţdění, vtisky a rýhy) se nalézají
především na plášti střel, nábojnicích, které přicházejí do styku s funkčními částmi
zbraně při výstřelu (např. vyhazovač, vývrt hlavně, vývodka zásobníku) nebo vznikají
při manipulaci se střelivem při nabíjení a vybíjení. Díky markantům lze určit
skupinovou příslušnost zbraně a také zbraně individuálně identifikovat.
Stopy technologické nalezneme jak na zbraních (např. neodborné domácí úpravy
součástek zbraně), tak i na střelivu (přebíjené náboje).

18

FLÉGER, J., GARGELA, J. a kol. Učebnice kriminalistiky první díl – kriminalistická technika svazek
2. 1. vydání. Praha: Naše vojsko, 1959, s. 747-748
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Stopy destrukce lze nalézt především na cílech a překáţkách, mimo to téţ na
havarovaných zbraních a střelivu.
Mezi materiálové stopy patří otěry kovů, částice organických a anorganických
látek, sloučenin a biologické tkáně. Nalézají se na povrchu pláště střely, na těle a
oděvních součástkách střelce a zasaţené osoby, v cíli a v překáţkách.
Poslední skupinou jsou stopy datové. Jsou to objektivní informace o pouţití
střelné zbraně. Mají podobu obrazovou (fotografie, videozáznam) nebo zvukovou (např.
doplňující videozáznam). Díky těmto stopám lze zbraň skupinově určit. Subjektivní
informací je svědecká výpověď o události, při níţ byla pouţita střelná zbraň (např.
popis zbraně, doplňků a téţ manipulace se zbraní).19 20

19

MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha:
C. H. Beck, 2004, s. 207-208
20
PLANKA, B. a kol. Kriminalistická balistika. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 21-22
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4. Druhy objektů balistického zkoumání
Objekty balistického zkoumání jsou druhově rozděleny do tří skupin: střelné
zbraně, střelivo, překáţky a cíle zasaţené střelou. Kaţdé skupině věnuji samostatnou
podkapitolu.

4.1. Střelné zbraně
Kriminalistická balistika musí být připravena zkoumat širokou škálu střelných
zbraní. Od mechanických po metné. Nejčastěji však přichází do styku s ručními
palnými zbraněmi. V této kategorii převládají krátké palné zbraně nad dlouhými.
K jednotlivým konstrukcím střelných zbraní se jiţ nebudu vracet (stručný přehled
obsahuje „kapitola 2. historický vývoj střelných zbraní“). Podrobněji se zaměřím na
krátké a dlouhé ruční palné zbraně, které jsou často pouţívány při páchání nejzávaţnější
trestné činnosti.
U palných zbraní je střela uvedena v pohyb okamţitým uvolněním chemické
energie a její přeměnou na energii tepelnou a mechanickou. Moderní palné zbraně
pouţívají sestavu jednotného náboje či nábojky (neobsahuje střelu). Palné zbraně lze
různě dělit. Např. dle automatizace (jednoranové, opakovací, samonabíjecí, samočinné),
dle účelu (sportovní, lovecké, vojenské, poplašné). Nás z pohledu kriminalistů bude
nejvíce zajímat typické dělení ručních palných zbraní na krátké (pistole a revolvery) a
dlouhé (pušky a samopaly). Pro pořádek zmíním ještě zbraně lafetované (těţké
kulomety, děla a minomety), které jsou pro zajištění stability ukotveny v pevné
konstrukci (opak ručních zbraní).
Pistole je krátká ruční palná zbraň se samonabíjecí funkcí a zásobníkem.
Samonabíjecí systém vyuţívá síly plynů vzniklých při hoření střelného prachu. Vlivem
tlaku se posuvný závěr odsune dozadu a dojde k vyhození prázdné nábojnice
(výhozovým okénkem), k nabití dalšího náboje ze zásobníku do nábojové komory
v hlavni a napne se bicí mechanismus. Zbraň je velice rychle připravena k dalšímu
výstřelu. Pistole lze dělit na jednočinné (SA – single action), dvojčinné (DA – double
action) a pouze dvojčinné (DAO – double action only). U jednočinných pistolí musí být

- 19 -

před výstřelem bicí kohout napnut ručně (palečníkem nebo nataţením závěru), naopak u
dvojčinných je moţné nataţení jako u „SA“ a dále téţ prostřednictvím tlaku na spoušť.
DAO systém vyuţívá nataţení bicího mechanismu pouze přes spoušť – postupným
tisknutím spouště dojde v první fázi k nataţení a tiskneme-li spoušť dále, dojde i ke
spuštění bicího mechanismu a k výstřelu. Některé moderní pistole jsou konstruovány
jako samočinné (automatické) – umoţní střelbu dávkami (např. Glock 18, Beretta 93R).
Revolver je krátká palná zbraň, je opakovací a víceranný. Náboje jsou umístěny
v otočném nábojovém válci (zpravidla pro 5, 6 či 8 nábojů), při střelbě se válec natáčí
jednotlivými nábojovými komorami k hlavni. Revolvery se vyskytují v mnoha
rozličných provedení. Tak jako pistole, dělíme revolvery na jednočinné, dvojčinné nebo
pouze se spoušťovým napínáním. Revolverové náboje se oproti pistolovým liší
okrajovou nábojnicí (u pistolí se uplatňuje bezokrajová nábojnice s dráţkou u dna). Při
nabíjení je nutné válec vyklopit do strany nebo zalomit hlaveň. Při vybíjení bývají
nábojnice vytaţeny centrálním vyhazovačem zabudovaným v nábojovém válci.
Jak u pistolí, tak i u revolverů nalezneme několik výhod a nevýhod. Jejich
posouzení můţe být důleţité při rozhodování pro tu či onu alternativu krátké palné
zbraně. U pistole střelec ocení především větší kapacitu zásobníku (zpravidla 7 – 18, dle
typu a není výjimkou zásobník na 30 nábojů), rychlé nabíjení a střelbu a také menší
náchylnost k znečištění. Naopak nevýhodou je citlivost na kalibraci nábojů (ta musí být
přesná), střelivo musí být kvalitní. Při selhání či vzpříčení náboje je nutná obouruční
manipulace s pistolí k uvedení do střelbyschopného stavu. Výhodou revolveru je
pohotovější střelba a lepší ergonomické vlastnosti při drţení. Je také méně náchylný
k selhání a neklade vysoké nároky na přesně vyváţené střelivo. Větší bezpečnost při
pouţívání revolveru je dána tím, ţe po výstřelu zůstane bicí mechanismus nenataţen.
Zřejmě největší nevýhodou je malá kapacita nábojů (standardně 6), a pomalejší nabíjení
a střelba při rychlopalbě. Obecně je konstrukce revolverů robustnější (při srovnání
s pistolí stejné ráţe a stejnou délkou hlavně), a proto se hůře nosí skrytě.21 22

21

KOVÁRNÍK, L., ROUČ, M. Zbraně a střelivo. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 49-59
MOURET, J. N. Svět krátkých palných zbraní- Revolvery a pistole. 1. vydání. Praha: REBO
Productions, 1994, s. 17-18
22
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Puška je dlouhá zbraň dosahující délky zpravidla více neţ 100cm, bývá
jednoranová či opakovací, často samonabíjecí a moderní útočné pušky bývají téţ
automatické (např. Sa vz. 58, AK 47 či 74, M 16). Kulové vojenské pušky lze dělit na
klasické pušky, karabiny (zkrácené verze pušek s délkou nepřesahující 100cm), útočné
pušky a odstřelovací pušky. Samostatná skupina maloráţkových pušek pouţívá náboj
ráţe .22 LR s okrajovým zápalem, a je ideální pro sportovní střelbu či k lovu drobné
zvěře. Vojenské i lovecké pušky (nazývané kulovnice) střílejí jednotným výkonným
nábojem, kdeţto moderní útočné samočinné pušky vyuţívají speciálně zkonstruovaný
náboj střední balistické třídy, který je výkonnější neţ pistolový náboj a nedosahuje
nadbytečných vlastností výkonného puškového náboje při zachování poţadované
přesnosti, průbojnosti, zastavovacího účinku a dostřelu. Kulové pušky mají jednu či dvě
hlavně s dráţkovaným vývrtem. Hladké hlavně jsou charakteristické pro brokovnice,
zpravidla lovecké či sportovní. Brokovnice pouţívají hromadnou střelu (broky), ale lze
z nich střílet i speciální jednotnou střelou (S-ball). Moderní brokovnice pouţívané
ozbrojenými sloţkami bývají opakovací a samonabíjecí, výjimkou není ani plně
automatická brokovnice Pancor Jackhammer střílející dávkou (téţ zastavený projekt HK
CAWS). Specifikem loveckých vícehlavňových pušek (tzv. kombinované pušky) jsou
různé varianty kulových a brokových hlavní (např. troják, obojetnice, kulobroková
kozlice).
Samopal (zkratka SMG z anglického slova submachine gun) je samočinná
dlouhá zbraň, pouţívající pistolové náboje. Samopal má zpravidla několik reţimů
střelby, jeden výstřel, 2-5 ran a neomezeně dávkou. Samopal je konstruován k střelbě
od boku či z výše ramen. Zásobník disponuje nejčastěji kapacitou 30 kusů nábojů (dle
ráţe). Nevýhodou samopalu je poměrně nízký účinný dostřel (cca 100-150 m) a
výhodou je vysoká kadence, malé rozměry, jednoduchá konstrukce. Samopal nalézá
uplatnění nejčastěji u speciálních zásahových jednotek ozbrojených sil.23 24 25

23

KOVÁRNÍK, L., ROUČ, M. Zbraně a střelivo. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 59-67
ACHARD, O. Svět zbraní: pušky – kulovnice - brokovnice. 1. vydání. Praha: REBO Productions,
1995, s. 15,17
25
ŢUK, A. B. Pušky a samopaly. 1. vydání. Praha: Naše vojsko, 1992, s. 116-119, 168-173
24
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4.2. Střelivo
Střelivem rozumíme souhrnné označení pro náboje, nábojky a střely. S děleným
střelivem se lze v dnešní době setkat především při střelbě z historických předovek.
Moderní palné zbraně vyuţívají jen střelivo jednotné. Jednotný náboj je jiţ sestaven a
obsahuje tyto základní prvky: střelu (jednotnou či hromadnou), zápalku, střelný prach a
nábojnici (dále sem také patří nábojka bez střely).
Zásadním technickým údajem náboje je jeho ráţ (ráţe). Ráţ nebo také kalibr
(Cal.) odpovídá vnitřnímu průměru hlavně měřenému v poli či dráţkách, nebo průměru
střely. Ráţi lze vyjádřit třemi způsoby, údaji v milimetrech (v Evropě), v setinách či
tisícinách palce (Británie a Spojené státy) a také specifickým způsobem pro lovecké
zbraně s hladkým vývrtem hlavně (nejčastěji čísly 12, 16 a 20, tyto hodnoty označují
počet broků stejného průměru, který lze odlít z jedné anglické libry olova, coţ je 435 g).
Náboje do brokovnic bývají navíc označeny součinem ráţe a délky nábojnice, např.
16/65. Důleţitým údajem nábojů je také délka nábojnice uváděná v mm (např. u
puškových nábojů: 5,45x39; 5,56x45 NATO; 10,75x68). Délku nábojnice lze vyjádřit i
písmeny či názvem jako jsou: .22 long rifle, .38 Speciál, .44 Magnum či 9 mm
Parabellum či Makarov. Pro pořádek uvádím hodnotu 1 palce, ta se rovná 2,54 cm.
Střelivo pro ruční palné zbraně jsou nejčastěji náboje v ráţích od 4mm do 15,2
mm. Srovnání ráţí uvedených v mm a setinách palce viz. tabulka č. 1 na následující
straně. Za důleţité povaţuji téţ zmínit některé netypické ráţe (někdy označované jako
tropické). Je málo pravděpodobné, ţe toto výkonné střelivo bude pouţito při páchání
trestné činnosti, ale odborníci z oboru kriminalistiky musí být připraveni na vše a
minimálně sledovat vývoj veškerého střeliva na trhu, tedy i střeliva atypického. Jedním
ze zástupců speciálního střeliva je nejvýkonnější civilní puškový náboj .950 JDJ (ráţe
24,13 mm a střela o hmotnosti 230 g má počáteční rychlost 570 ms-1 a energii 52 450
J).26
Zajímavě, a z pohledu standardních nábojů netradičně, je konstruováno
tréninkové střelivo AM 32 ráţe 7,62x51, určené k levné tréninkové střelbě do

26

Více k tématu atypických velkoráţových nábojů viz.: JAL, Vášeň pro Contendery a pro mamutí ráţe.
Střelecká revue, 2010, č. 1, s. 7-11
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vzdálenosti 50-80 m. Náboj je sestaven z ocelového dna, v němţ je zápalka typu Boxer.
Na dno je nalisovaná nábojnice se střelou, vyrobená z jednoho kusu světle modrého
plastu. Nábojnice je v přechodu na střelu zeslabena, při hoření prachové náplně
v nábojnici se střela čistě odtrhne. Pevné spojení nábojnice a ocelového dna zajišťují
prstence a dráţky na vyvýšeném obvodu dna.27 Vyobrazení náboje se nachází v příloze
č. 10.

Hodnoty v mm Hodnoty v setinách/tisícinách palce
4 mm

.16

4,5 mm

.177

5,6 mm

.22

6,35 mm

.25

7,62 mm

.30

9 mm

.38

11,17 mm

.44

11,43 mm

.45

Tabulka č. 1 Srovnávací tabulka
Základní prvky jednotného střeliva:
Střela má tvar rotačního válce, vpředu je v různém stupni zaoblená. Střely
dělíme na jednotné, hromadné, plynové a speciální. Kompaktní střela je tvořena jedním
materiálem, nejčastěji olovem či ţelezem, naopak střely plášťové v kombinaci několika
materiálů (olovo, ţelezo, ocel, wolfram, tombak). Dále rozlišujeme střely polo a
celoplášťové. Celoolověné střely se pouţívají pro sportovní účely (např. terčová
střelba). Hromadné střely jsou střely brokové, primárně určené pro lovecké zbraně
s hladkým vývrtem hlavně. Olověné sférické broky se liší počtem a velikostí dle účelu
náboje. Je třeba připomenout existenci nábojů s hromadnou střelou pro pistole a
revolvery. Plynové střely, respektive nábojky obsahující chemickou náplň v podobě
krystalků či aerosolu (např. technický pepř). Speciální střely jsou konstruovány např.
jako neletální střelivo, se speciálním účinkem na cíl (střela Short-Stop). Vojenské střely
27

KLOZÍK, P. Náboje AM 32 ráţe 7,62x51. Střelecká revue, 2010, č. 6, s. 92
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mohou obsahovat speciální svítící, zápalné, značkovací náplně, známé jsou také
průbojné střely a neletální pryţové či barvící střely.
Zápalka zaţehne výmetnou náplň (střelný prach). Je vyrobena z tenkého
mosazného plechu a obsahuje malé mnoţství zápalné sloţe (netoxická třaskavina), která
se iniciuje nárazem úderníku na dno zápalky. Jsou známy tři druhy zápalek, z nichţ u
moderních nábojů přetrvávají dvě. Zápalky jehlové (zastaralý typ lefaucheux) jsou
vyráběny omezeně pro střelbu starými zbraněmi. Moderní zápalky jsou řešeny buď jako
s okrajovým nebo středovým zápalem. Okrajový zápal převládá u sportovních a
loveckých nábojů typu .22 Long Rifle, či Short a 6mm Flobert, zápalková sloţ je
vetřena do okraje dna nábojnice. Středový zápal je typický u pistolových,
revolverových, puškových nábojů (také u expanzních nábojek). Je tvořen samostatným
celkem, který se vkládá do středu dna nábojnice. Uplatnění nalezly dva typy středových
zápalek, Berdan a Boxer. Typ Berdan obsahuje kalíšek s třaskavou sloţí, který ve dně
nábojnice dosedá na kovadlinku. Nábojnice tohoto typu nejsou vhodné pro přebíjení.
Kalíšek zápalky Boxer v sobě obsahuje, kromě třaskavé sloţe, i integrovanou
kovadlinku a dno nábojnice obsahuje vţdy jen jednu centrální zátravku většího rozměru
(oproti typu Berdan, ten má zátravky většinou dvě). Porovnání tří druhů zápalek je
k dispozici na obrázku č. 1. Zápalkové zplodiny lze nalézt na místě činu, rukou střelce a
cíli.

Obr. č. 1 Zápal okrajový, Středové zápalky Berdan a Boxer
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Střelný prach tvoří výmetnou náplň náboje. Prach moderních nábojů je bezdýmý
střelný prach (jednosloţkový nitrocelulózový, nebo dvousloţkový nitroglycerinový), je
různě zbarvený a obsahuje různé tvary prachových zrn. Po iniciaci třaskavé sloţe
zápalky prošlehne plamen zátravkou a zahoří prachovou náplň. Tvar prachových zrn
ovlivňuje rychlost hoření náplně, takto lze měnit balistické vlastnosti náboje. Pouţívají
se tyto tvary prachových zrn: destičkový, trubičkový, páskový, jedno a víceděrový,
kotoučkový, sférický, válečkový, vločkový a sedmiděrový. Při výstřelu nikdy neshoří
střelný prach zcela, ale části nevyhořelých zrn ulpívají v mechanismu zbraně, na
povrchu blízkého cíle či překáţky.
Nábojnice v sobě spojuje střelu, výmetnou náplň a zápalku – tvoří tak jednotný
náboj. Nábojnice bývá zpravidla mosazná nebo ocelová, tvaru válcovitého či
lahvovitého. U brokových nábojů se osvědčila téţ plastová nebo papírová nábojnice
s kovovým dnem. Jeden z rozdílů mezi pistolovým nábojem (pro samonabíjecí či
samočinné zbraně) a revolverovým, maloráţkovým či flobertkovým nábojem je patrný
na dně nábojnice. Dno nábojnice pro automatické zbraně má typickou dráţku, zvanou
zápich, která slouţí k zachycení vytahovače a následnému vytaţení prázdné nábojnice
z komory. Naopak nábojnice druhé skupiny mají dno rozšířené, jejich okraj přečnívá
přes nábojovou komoru a prázdnou nábojnici tak lze vytáhnout drápkem vytahovače.
Z hlediska kriminalistiky je vystřelená nábojnice zpravidla nejcennějším předmětem
nalezeným na místě činu a nositelem relevantních balistických stop. Zkušený balistický
expert musí kromě nich rozeznat i stopy na vystřelené nábojnici, které pochází z tovární
výroby (tzv. technologické stopy), nebo také stopy vzniklé při přebíjení (včetně stop
vzniklých z výstřelů předcházejícím následnému přebití, tedy odlišit čerstvé a staré
stopy).
U neznámého střeliva vyţaduje kriminalistické zkoumání zejména určení druhu,
původu, výrobce a dobu výroby. Neméně důleţité je určení ráţe. Většinu těchto údajů
lze vyčíst ze značek na dně nábojnice, při jejich absenci nastupuje měření, váţení a
případné střelecké zkoušky. Lze se téţ setkat s nálezem tzv. „selhače“ na místě činu.
Takový náboj jiţ prošel u pistole zásobníkem, nacházel se v nábojové komoře a zápalka
nese stopy dopadu úderníku – takto vzniklé stopy (jak na střele, nábojnici a zápalce)
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mohou dokonce vést aţ k individuální identifikaci zbraně. Ukázka „selhačů“ na obrázku
č. 2. 28 29 30 31

Obr. č. 2 Náboje „selhače“ s patrnými stopami na zápalce a dně nábojnice

28

PLATT, R. Místo činu – základní průvodce kriminalistickými metodami. 1. vydání. Bratislava: Slovart,
2005, s. 100-101
29
MOURET, J. N. Svět krátkých palných zbraní- Revolvery a pistole. 1. vydání. Praha: REBO
Productions, 1994, s. 21-22
30
PJEŠČÁK, J. Základy kriminalistiky. 1. vydání. Praha: Naše vojsko, 1976, s. 145-147
31
BEER, S. a kol. Vnitřní balistika loveckých, sportovních a obranných zbraní. 1. vydání. Ostrava: VŠB
– TU Ostrava, 2006, s. 11-12, 27-28
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4.3. Překážky a cíle zasažené střelou
Poslední skupinou objektů zkoumaných kriminalistickou balistikou jsou
předměty se stopami zásahu a účinku střely, obecně je řadíme pod překáţky a cíle
zasaţené střelou. Hlavním rozlišením, mezi překáţkou a cílem je to, ţe cíl chce střelec
zasáhnout, kdeţto překáţka bývá zasaţena náhodně. Ať uţ zkoumáme zasaţenou
překáţku nebo cíl, lze z obou nositelů balistických informací zjistit např., odkud střelec
pálil, vzdálenost střelby, informace o zbrani, včetně střeleckých schopností pachatele.
Pokud střela zasáhne nějaký objekt, zpravidla v něm zanechá jednu z těchto
stop: vstřel, výstřel, průstřel, nástřel, zástřel a postřel.
Vstřelem (vstřelový otvor) je místo, kudy střela vnikne do objektu.
Výstřel (výstřelový otvor), tudy střela zasaţený objekt opouští.
Při průchodu objektem, tvoří střela tzv. střelný kanál, jinými slovy téţ průstřel.
Nástřelem označujeme místo, kde se střela od objektu odrazila a zanechala
krátký otisk v objektu.
Zástřel je místo, kde střela v objektu uvízla, zpravidla na konci střelného kanálu.
Postřel objektu je způsoben tečným zásahem povrchu objektu střelou, při něm
dochází k vytvoření povrchového a dlouhého kanálu, který je otevřený.
Kaţdá překáţka či cíl, ať uţ neţivý či biologický, zasaţený střelou je nositelem
balistické informace. Při kontaktu střely se zasaţeným objektem dochází k otěru
materiálů, nejen střely o překáţku/cíl, ale téţ na střele ulpívají různé materiály (např.
úlomky kosti, tkáně, textilní vlákna, sklo, omítka). U zasaţených objektů téţ sledujeme
výskyt povýstřelových zplodin, tvar vstřelu, úhel průstřelu a při pouţití hromadné střely
rozsev broků. Specifickou stopou na střele, která se nachází v biologickém objektu, je
tzv. biokoroze, vyskytuje se na ocelovém plášti střely.32
Častou překáţkou střely bývá skleněná tabule. Zvláštnost tohoto porušení
spočívá ve značné rychlosti střely. Při průstřelech vznikají charakteristické hladké
32

PJEŠČÁK, J. Základy kriminalistiky. 1. vydání. Praha: Naše vojsko, 1976, s. 142, 153-154
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kulovité otvory s kuţelovitou výtrţí skleněné tříště, která se rozšiřuje na výstřelové
straně. Mnohdy ani nedochází k dalšímu porušení skla radiálními (středově paprskovité)
či transversálními (příčné) prasky. Vstřelový otvor má přibliţně stejný průměr jako ráţe
střely. Naopak výstřelový otvor bývá i několikrát větší, kráterovitě rozšířený (tak lze
bezpečně odlišit vstřel a výstřel). Skleněná tříšť je vymetena vţdy kolmo k rovině
skleněné tabule. Při proraţení tabule v šikmém úhlu bývá otvor protáhlý. Tyto stopy
jsou typické i při zásahu plochých kostí (lopatka, hrudní či pánevní kosti). Jestliţe střela
(např. odraţená a značně zpomalená) dopadne na skleněnou tabuli malou rychlostí, má
účinek jako vrţený kámen.33 Průstřely skleněných tabulí střelami s různou dopadovou
energií, včetně kladiva, a ploché kosti jsou na obrázcích č. 3 a 4.
Střela, která zasáhla tabuli skla, bývá na špičce hladce oploštělá, povrch střely
nese hluboké záseky s ostrými okraji a v nich ulpívá skleněná tříšť (viz. Obr. č. 5).

Obr. č. 3 Průstřely skl. tabulí

Obr. č. 4 Výstřelová strana lební klenby

Obr. č. 5 Střela s ulpívající skleněnou tříští
33

FLÉGER, J., GARGELA, J. a kol. Učebnice kriminalistiky první díl – kriminalistická technika svazek
2. 1. vydání. Praha: Naše vojsko, 1959, s. 720-721
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5. Základní oblasti zkoumání
Kapitola pátá „základní oblasti zkoumání“ v sobě zahrnuje zkoumání zbraní a
střeliva, dále jejich účinek a účinnost, věnuje se téţ problematice individuální
identifikace zbraní. V poslední podkapitole nahlédneme do Ústřední sbírky balistických
stop.

5.1. Zkoumání zbraní a střeliva, účinek a účinnost
Kaţdou zbraň a střelivo mající vztah k vyšetřované události, je nutno především
identifikovat. U zbraní nás proto v prvé řadě zajímá jejich druh, model, modifikace,
ráţe, výrobní číslo, původ a rok výroby. Pokud balistik ztotoţňuje střelivo, mluví
nikoliv o výrobním čísle, ale o výrobní sérii střeliva.
Z výskytu zkušebních značek na zbrani a dle zařazení zbraně a střeliva do
kategorie dle platného zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. (§ 3 rozdělení
zbraní a střeliva do jednotlivých kategorií A, B, C a D)34 je moţno posoudit jejich
legální drţení a pouţívání. U zbraní a střeliva se dále zkoumá: technický stav,
kompletnost, stupeň opotřebení, funkčnost a závady, nestandardní funkce, dodatečné
opravy a úpravy provedené profesionálně či amatérsky. Doţadující orgán můţe
v konkrétních případech klást další otázky týkající se jiných skutečností a vlastností.
Balističtí experti pouţívají pojem zbraňový systém. Toto slovní spojení označuje
zbraň a střelivo, které tvoří funkční komplet. U takového zbraňového systému lze
zkoumat zvláště: bezchybnou funkčnost, rychlost střely, rozptyl zásahů v definované
vzdálenosti střelby, morfologie a rozměry obrazců zplodin výstřelu zachycených na
překáţkách a cíli (do 1 - 1,5 m), účinek střely v definovaném cíli a za cílem, účinnost
zbraňového systému.
Nabízí se základní otázka, a to, jaký je rozdíl mezi účinkem a účinností? Pokud
hovoříme o účinku, je nutné účinek vázat k určitému cíli či překáţce (např. otázka, zda
je vzduchová pistole ráţe 4,5 mm schopna ze vzdálenosti 10 m prostřelit konkrétní
34

dle § 3 odst. 2) výše jmenovaného zákona o zbraních a střelivu se „Zbraněmi zařazenými do kategorií
A až D se rozumí též hlavní části zbraní, kterých jsou nebo mají být jejich součástí.“
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vrstvu oděvu a způsobit člověku zranění). Naproti tomu účinnost jednoho zbraňového
systému se posuzuje ve vztahu k jinému zbraňovému systému porovnáním účinku na
metodikou definovaný cíl. Jako příklad se hodí porovnání dvou střel stejné ráţe 9 mm
Luger, z nichţ jedna je střelou průbojnou (celoplášťovou) a druhá střelou expanzní
(poloplášťová s dutinou ve špičce). Střelbou do bloku petrolát-parafínu tloušťky 20 cm
předá celoplášťová střela jen 50% své energie a blok prostřelí, kdeţto expanzní střela
předá cílí veškerou svou energii. Je patrné, ţe účinek střel na různé typy cílů lze
posuzovat jak prováděním experimentů za pomoci vědeckých metod, tak i dle
kazuistiky a na základě praktických zkušeností.
Problematikou sekundárních střel a dalšími ději probíhajícími za cílem či
překáţkou se zabývá postterminální balistika. Tam kde nepomohou teoretické nástroje,
je třeba zvolit experimentální přístup, tak tomu je u postterminální balistiky. Své
uplatnění zde nalezne rychlá fotografie a videozáznam.

5.2. Individuální identifikace zbraní
Je nejvýznamnějším výsledkem balistického zkoumání, který lze vyuţít při
dokazování před soudem. Tato náročná úloha si vyţaduje jak erudovanost, tak i jistý
talent. Ztotoţnění zbraně je zaloţeno na porovnávání jednotlivých stop (markantů)
vytvořených funkčními částmi zbraně na nábojnicích a střelách z místa činu a na
pokusně vystřelených nábojnicích a střelách z konkrétní zbraně (např. za pouţití zbraně
a střeliva pachatele). Dynamické díly zbraně odráţejí jedinečné mikro-nerovnosti
vzniklé při výrobě a pouţívání zbraně. Obrazně řečeno, na nábojnicích a střelách se
nachází jedinečný podpis zbraně.
Mnoţství markantů a jejich stupeň kvality a výraznosti závisí na mnoha
faktorech. To vše vytváří dosti široké rozpětí obtíţnosti procesu ztotoţnění. Pro účely
identifikace se pouţívají komparační mikroskopy a výsledky se fotograficky či digitálně
dokumentují.
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Výsledek individuální identifikace jako procesu zkoumání lze vyjádřit
v pětistupňové škále (od 1 do 5):
stupeň 1 – individuální shoda, střela/nábojnice byla vystřelena v/z předloţené
zbrani/zbraně
stupeň 2 – individuální shoda pravděpodobná, střela/nábojnice byla s velkou
pravděpodobností vystřelena v/z předloţené zbrani/zbraně
stupeň 3 – individuální shodu nelze potvrdit ani vyloučit
stupeň 4 – individuální shodu lze s velkou pravděpodobností vyloučit,
střela/nábojnice nebyla s velkou pravděpodobností vystřelena v/z předloţené
zbrani/zbraně
stupeň 5 – individuální shodu lze vyloučit, střela/nábojnice nebyla vystřelena v/z
předloţené zbrani/zbraně.
Pětistupňová škála pro shodu, přijatá v roce 2005 pracovní skupinou Palné
zbraně ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes), vyuţívá označení
písmeny A – E.35

5.3. Ústřední sbírka balistických stop
Ústřední sbírka balistických stop (ÚSBS) je vedena při Kriminalistickém ústavu
Praha Policie ČR a obsahuje nábojnice a střely z nejzávaţnějších trestných činů, které
nebyly doposud objasněny. Touto národní databází prochází veškeré střelné zbraně,
které jsou zkoumány u Policie ČR, prochází jí téţ veškeré balistické důkazy z nových
trestných činů. ÚSBS slouţí také k prověřování kriminálních případů spáchaných
v zahraničí.
Kromě ústřední sbírky balistických stop, vedou Kriminalistický ústav Praha a
OKTE dále pracovní a studijní sbírky zbraní a střeliva. Například studijní a pracovní
sbírka plzeňského pracoviště kriminalistické balistiky OKTE čítá přes 3000 kusů zbraní
(studijní a pracovní sbírka zbraní při KÚ Praha má přes 6000 kusů).36

35
36

PLANKA, B. a kol. Kriminalistická balistika. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 67-72
FENCL, J. Plzeňští balistici. Střelecká revue, 2010, č. 6, s. 63
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6. Rozdělení metod zkoumání v kriminalistické balistice
Tato kapitola zahrnuje problematiku metod zkoumání v kriminalistické balistice.
Své místo zde mají metody zkoumání technického stavu zbraní a střeliva, zkoumání
makro a mikroskopické, metody experimentální. V podkapitole výpočetní metody
věnuji prostor vlastním výpočtům, konkrétně názorně předvedu výpočet pro energii
střely a energetické zatíţení průřezu střely u krátké a dlouhé airsoftové zbraně
s pouţitím sférického střeliva BB 6 mm. Poslední část kapitoly se věnuje metodám
zkoumání zplodin výstřelu.

6.1. Technický stav zbraně
Technický stav zkoumané zbraně se provádí ve vztahu k nové zbrani téhoţ
modelu a provedení. Kaţdá zbraň se nošením a zvláště pouţíváním opotřebovává.
Některé stopy lze spatřit na první pohled (zejména povrchové porušení jako odření laku,
škrábance, stopy zhmoţdění rámu, mířidel), jiné stopy na první pohled nevidíme a je
nutné zbraň rozebrat. Po rozebrání zbraně je třeba důsledně prohlédnout vnitřní
mechanismus, o pouţívání nejvíce vypoví stopy koroze a eroze v hlavni. Čerstvá koroze
zbraně můţe být znakem toho, ţe se zbraň nacházela ve vodě.
Neodborné úpravy spoušťového mechanismu mohou vést k nechtěnému výstřelu
a takto upravená zbraň, náchylná k samospuštění, je nebezpečná i pro samotného
střelce. Kromě vizuálního zkoumání stavu zbraně se provádějí zkoušky, kterými se
zjišťuje: odpor spouště, náchylnost zbraně na samospuštění, funkčnost a přesnost střelby
a pádová zkouška zbraně.
Odpor spouště měříme v newtonech (N), jde o sílu, kterou je nutno působit na
spoušť, aby došlo k výstřelu. Odpory spouště pro lovecké a obranné zbraně určuje
norma ČSN 39 5003, která je závazná pro výrobce. Z pohledu kriminalistiky nás bude
odpor spouště zajímat ve chvíli, kdy pachatel tvrdí, ţe vystřelit nechtěl a došlo
k nechtěnému výstřelu (např. při potyčce a následném přetahování se o zbraň
s poškozeným). Pro kriminalistické posouzení odporu spouště je rozhodující práce na
spoušti potřebná k výstřelu (jednotkou je joule, mili joule = mJ). Na základě měření
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byla zjištěna „bezpečná“ hranice práce na spoušti kolem hodnoty 100 mJ. Měření
maximální síly na spoušti lze provést pruţinovým nebo piezoelektrickým přístrojem
s analogovým nebo digitálním výstupem.
Pokud při manipulaci se zbraní dojde k samospuštění, vţdy se jedná o váţnou a
nebezpečnou událost. Příčinou bývá zpravidla vysoký stupeň opotřebení nebo závada
spoušťového mechanismu či střeliva. Náchylnost zbraně k samospuštění se kontroluje
při napnutém bicím ústrojí, kdy zbraň je odjištěna, a to poklepem gumové paličky o
hmotnosti 400 g na tyto části zbraně: hlaveň, závěr, paţbení, a to z minimálně šesti
různých směrů.
Přesnost zásahu je odvozena od dovedností střelce a rozptyl zásahů je dán
kvalitou zbraně a střeliva. Pro objektivní měření rozptylu je zbraň upnuta do univerzální
lafety, tím se eliminují individuální schopnosti střelce a měření je prováděno pokud
moţno tak, aby kaţdý výstřel probíhal za stejných podmínek. Kaţdý náboj je vyroben
s určitou technologickou a laborační odchylkou, proto jednotlivé střely mají různé dráhy
letu. Tyto odlišné balistické vlastnosti mají i střely ze stejné série, dokonce i ze stejné
krabičky. Kromě toho má na rozptyl vliv téţ zahřívání hlavně (např. při střelbě dávkou).
Výstupem měření přesnosti zbraňového systému je kruţnice vepsaná všem zásahům
v terči (měřený rozptyl 2R100). Rozptyl pro pistole (ve vzdálenosti 25 m) bývá 5 – 12
cm a u dlouhých loveckých kulovnic (ve vzdálenosti 100 m) bývá 3 – 8 cm. Přesnost a
rozptyl lze hodnotit i u zbraní brokových.
Pádová bezpečnost zbraně se provádí zkouškou volným pádem zbraně, nabité
simulačním nábojem, z výšky 1 m na dřevěnou podloţku. Zbraň se postupně testuje
pádem na ústí hlavně, paţbu či rukojeť, na palečník bicího kohoutu. Stejně tak, jako
náchylnost k samospuštění, je neţádoucí, aby zbraň sama vystřelila při pádu na zem. U
moderních zbraní se toto riziko sniţuje tzv. pádovou pojistkou.
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6.2. Technický stav střeliva
Posoudit technický stav střeliva lze po delaboraci náboje prozkoušením
jednotlivých komponent a téţ zkušebním výstřelem. Originální, továrně vyrobené
střelivo, předloţené ke zkoumání v původním a neporušeném balení, se zevrubně
posoudí a dále se zjišťují případné výrobní a laborační odchylky či morfologické
změny, které mohly vzniknout např. nevhodným skladováním. Pro srovnání uvedu
postup typové a inspekční kontroly střeliva, kterou provádí zaměstnanec Českého úřadu
pro zkoušení zbraní a střeliva (ČUZZS): Kontrola střeliva probíhá nejen v Úřadě, ale i
u výrobce, a tak je zaručeno, že se na trhu objeví jen střelivo zcela bezpečné, které
odpovídá svému účelu a příslušným normám. Pro zajištění bezpečnosti uživatelů
střeliva provádí zaměstnanec Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva typovou
kontrolu u výrobce na náhodně vybraných vzorcích z vyrobené série. Ověřují se údaje
na nejmenších spotřebitelských obalech, kontroluje se vzhled, provedení, označení ráže,
rozměry, provádí se měření tlaků prachových plynů metodou piezoelektrického snímače
a střelba z funkční zbraně. Výsledky všech zkoušek a ověření jsou pak uvedeny v
příslušném protokolu, na jehož základě se vydá certifikát s mezinárodní platností.37 U
střeliva amatérsky vyrobeného doma či střeliva přebíjeného zjišťujeme balistická
kritéria měřením.
Měřit lze rychlost střely (nejméně ve vzdálenosti 1,5 m od ústí hlavně, v1,5 m/s)
a tlak při výstřelu. Rychlost můţeme měřit metodou přímou (u moderní balistiky
převládají přímé optické metody) a nepřímé (porovnávací metoda). Přímá optická
metoda je zaloţena na průchodu střely dvojicí elektronických hradel. Měření rychlosti
radarem vyuţívají nejmodernější Dopplerovské systémy. Rozlišujeme rychlost
počáteční (v0), úsťová (vú) a maximální (vmax). Tlak při výstřelu vzniká hořením
prachové náplně. Maximálnímu tlaku je vystavena nábojová komora (stěna hlavně je
zde nejsilnější). Tlak se udává v pascalech (Pa) a u standardních nábojů pro ruční palné
zbraně dosahuje hodnot 130 – 380 MPa. Namísto starší měřící metody pomocí

37

dostupné na: http://www.cuzzs.cz/index.php?topic=10#overovani
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měděného válečku se dnes pouţívá piezoelektrické měření tlaku (pomocí piezosnímače
umístěného ve stěně hlavně).38
Zmíněná bezpečnost střeliva, a to zejména pro samotného střelce, bývá
spojována s domácí výrobou střeliva (není tak častá a jen výjimečně je střelivo
dokonalé, viz příběh „Střílející opasek a hrdinové odboje39) a se střelivem přebíjeným.
Většina havárii zbraní je způsobena doma laborovaným nábojem či nesprávným
postupem při přebíjení nábojů. Přebíjení střeliva se vyplatí střelci, který vystřelí ročně
více jak 250 ks nábojů. Finanční úspory mohou dosahovat 50% – 70% ceny továrně
vyrobeného náboje. Vysoké nároky jsou kladeny na bezpečnost práce a správné
„přebíjecí“ postupy a hygienu. Potřebné vybavení se liší v závislosti na tom, zda
chceme přebíjet kulové či brokové náboje. Obecně se však neobejdeme bez této výbavy:
kalibrační lis, lis na zápalky, váhy a odměrky na střelivinu, kalibrační matrice a
případně licí kleště na výrobu jednotné střely. Pořizovací náklady základního vybavení
mohou dosáhnout i několika desítek tisíc. Dále se neobejdeme bez odborné literatury,
např. laborační manuály. Z pohledu kriminalistického balistika nás zajímají stopy
vzniklé při přebíjení (technologické stopy), které musí balistik umět odlišit od stop na
nábojnici po předchozím/ch výstřelu/ech. Téţ laborační výbavu, manuály, poznámky a
vzorky zápalek, střeliviny, nábojnic a střel je nezbytné dodat k balistickému zkoumání,
co by srovnávací materiál.40

6.3. Makroskopické a mikroskopické zkoumání
Odborník z oboru kriminalistické balistiky při zkoumání jemných stop a
jednotlivých markantů na povrchu střel jiţ s pouhým okem nevystačí. Musí se vyzbrojit
optickým pomocníkem v podobě lupy nebo speciálními přístroji.
Takovým optickým systémem je mikroskop, který pracuje s velkou pracovní
vzdáleností (pozorovaný předmět se nachází asi 15 cm od objektivu). Makroskop

38

PLANKA, B. a kol. Kriminalistická balistika. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 83-103
LIŠKA, P. Udělali si sami. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 2008, s. 20
40
CARAS, I. Střelivo do ručních palných zbraní. 1. vydání. Praha: Ars-Arm, 1995, s. 185-195
39
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pracuje se zvětšením 6,3x aţ 40x. Pro zkoumání povrchu zbraní a střeliva se pouţívá
binokulární mikroskop s pracovním zvětšením 6,3x – 12x. Zvláštností kriminalistické
balistiky je binokulární komparační mikroskop, jenţ dovoluje porovnávat v jednom
zorném poli současně dva různé předměty, a to při zachování reálného a barevného
vnímání povrchu.
Mikroskopem, který operuje v malé pracovní vzdálenosti (milimetry nad
povrchem vzorku), pozorujeme detaily, např. morfologii cizích materiálů z povrchu
střel nalezených na místě činu. Pracovní zvětšení pozorovaného vzorku bývá zpravidla
100 násobné, přesto lze s mikroskopem zvětšit aţ 1000x.

6.4. Experimentální metody
Ani v oboru, jakým je kriminalistická balistika, nelze některé otázky zodpovědět
bez provedení příslušného experimentu. Takto lze zodpovědět otázky týkající se např.
účinku zbraní a střeliva na určitý cíl v různých vzdálenostech nebo výhoz a dopad
vystřelených nábojnic při střelbě v rozličných střeleckých polohách.
Při experimentu navozujeme takové podmínky, které se co nejvíce shodují se
situací na místě činu. Zásadní bývá, pokud to je moţné, pouţití zbraně a střeliva
pachatele. Před kaţdým balistickým experimentem je nutné věnovat velkou pozornost
přípravě, zejména podrobnému teoretickému rozboru problému, analyzovat vstupní
informace, vymezit moţnosti řešení a s ohledem na sledované hodnoty předpovědět
výsledek experimentu. Za materiální cíle a překáţky slouţí zpravidla shodné objekty,
biologické materiály lze nahradit balistickým gelem (BaGel – Kraton G), který
věrohodně simuluje lidskou tkáň (dále se pouţívá ţelatina, mýdlo a petrolát-parafín
PePa, kaţdý má své výhody a nevýhody). Výjimečně, v zájmu vědeckého výzkumu a za
dodrţení etických pravidel, lze při splnění dalších podmínek připustit biologický
experiment na těle zemřelého člověka. Pouţít lze téţ tělo, tkáň či orgán uhynulého
zvířete. Experiment se zpravidla provádí v balistické zkušebně, v laboratorních
podmínkách, ale téţ přímo na místě činu.
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6.5. Výpočetní metody
V této podkapitole zmíním nejčastější výpočty, které jsou vyuţívány v praxi.
Jsou to metody pro vypočtení: energie střely, energetického zatíţení průřezu střely a
dráhy střely. Ke konci podkapitoly věnuji prostor vlastním výpočtům energie a
energetického zatíţení průřezu střely u dvou zástupců zbraní z kategorie D, tzv.
airsoftové zbraně.
Pohybová energie střely je nejjednodušším výpočtem, tento parametr, společně
s rychlostí střely, je nejdůleţitější pro posuzování balistických vlastností střeliva.
Pohybová energie střely E je uváděna v jednotkách joulech (J). Hmotnost střely m (kg)
a počáteční rychlost v0 (m/s) jsou nezbytné pro vypočtení E. Pohybová energie „E“
letícího tělesa je rovna polovině součinu jeho hmotnosti „m“ a rychlosti v povýšené na
druhou, tedy ve vzorci: E = 1/2 m.v2 . Vypočítat lze energii počáteční, maximální,
dopadovou nebo zbytkovou. Počáteční energie E0 u standardních nábojů bývá uváděna
v tomto rozmezí: pistolové a revolverové náboje dosahují 90 – 1300 J, puškové kulové
náboje dosahují 800 – 4500 J a náboje brokovnicové dosahují 2000 – 2500 J.
Další neméně významnou veličinou je energetické zatíţení průřezu střely W
(J/cm2). Udává velikost energie vztaţené na jednotku plochy příčného průřezu střely.
V kriminalistické balistice je tato veličina pouţívána ke stanovení ranivého účinku
střely na biologický cíl (představuje účinek střely v cíli). Výpočet je takovýto, dopadová
energie ED (J) dělená plochou příčného průřezu střely S (cm2), ve vzorci: W = ED/S. Za
dopadovou energii dosadíme: ED = 1/2 m.vD2. Plochu příčného průřezu střely
vypočítáme jako obsah kruhu, kde D je průměr střely (cm), ve vzorci: S = 1/4 3,14.D2.
Dráha střely byla v minulosti počítána přes sloţité výpočty drah, vyuţívaje
diferenciální rovnice klasické balistiky střel s plochou dráhou letu. To se změnilo
s nástupem výpočetní techniky, která přinesla zvýšení komfortu a rychlosti výpočtu
dráhy střely. V České republice je pouţíván sofistikovaný počítačový program Exterior
Ballistics, který dokáţe spočítat dráhy střel standardních a i netypických, včetně střepin.

- 37 -

Z kriminalistického hlediska je nejdůleţitější metoda zpětného výpočtu dráhy střely od
místa dopadu na cíl ke střelci. V programu lze simulovat různé střelecké situace.41
V 7. kapitole se o airsoftových zbraních ještě zmíním (v kontextu střílejících
„hraček“ a ranivé balistiky), nyní se zaměřím jen na výpočet energie sférické střely ráţe
6 mm (tzv. BB) 0,20 a 0,25 g vystřelené z těchto zbraní: elektrická airsoftová pistole
Marui, model H&K USP .40 S&W (dále pistole) s naměřenou úsťovou rychlostí v = 70
m/s; a elektrická airsoftová puška Classic Army, model M14 Match (dále puška)
s naměřenou úsťovou rychlostí v = 114 m/s.
Př. 1 Energie střely - vzorec: E = 1/2 m.v2
pistole USP: se střelou 6 mm 0,20 g: E = 1/2 0,0002.702 = 0,0001.4900 = 0,49 J
se střelou 6 mm 0,25 g: E = 1/2 0,00025.702 = 0,000125.4900 = 0,6125 J
puška M14:

se střelou 6 mm 0,20 g: E = 1/2 0,0002.1142 = 0,0001.12996 = 1,29 J
se střelou 6 mm 0,25 g: E = ½0,00025.1142 = 0,000125.12996 = 1,62 J

Po zaokrouhlení dostaneme výsledné počáteční energie pro pistoli: 0,5 J a 0,6 J
a pro pušku: 1,3 J a 1,6 J v závislosti na hmotnosti střely. Tyto údaje pouţijeme pro
srovnání dále v této diplomové práci („airsoftové napodobeniny skutečných zbraní –
zbraně či hračky?“).
Př. 2 Energetické zatíţení průřezu střely – vzorec: W = ED/S
My pro ED – dopadovou energii dosadíme výše vypočítanou energii (počáteční),
která by znázorňovala energii např. při zásahu z bezprostřední blízkosti. Hodnota S –
plocha příčného průřezu střely bude ve všech případech stejná – pro střelu 6 mm (BB –
ball bearing či ball bullet – tedy kuličkové loţisko či sférická střela, plasto-keramická
sférická střela pro airsoftové zbraně) je S = 1/4 3,14.D2 = 0,785.0,62 = 0,2826 cm2.

41

PLANKA, B. a kol. Kriminalistická balistika. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 105-110
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pistole USP: s ED = 0,49 J: W = 0,49/0,2826 = 1,73 J/cm2
s ED = 0,6125 J: W = 0,6125/0,2826 = 2,16 J/cm2
puška M14:

s ED = 1,29 J: W = 1,29/0,2826 = 4,5 J/cm2
s ED = 1,62 J: W = 1,62/0,2826 = 5,73 J/cm2

Po zaokrouhlení dostaneme hodnoty energetického zatíţení průřezu střely pro
pistoli: 1,7 a 2,2 J/cm2 a pro pušku: 4,5 a 5,7 J/cm2, v závislosti na hmotnosti střely.

6.6. Povýstřelové zplodiny
Povýstřelové zplodiny. Tento pojem označuje směs kovových a nekovových
částeček, velmi malé velikosti, které v okamţiku výstřelu z palné zbraně vylétnou ústím
hlavně, ale téţ různými netěsnými štěrbinami (např. v oblasti spouště). Nejvýznamnější
jsou zplodiny vzniklé hořením zápalkové sloţe a explozivním hořením střelného prachu
a pronikáním střely hlavní zbraně. Menšího významu nabývají zplodiny nečistot (prach,
rez) a konzervačních prostředků.
Povýstřelové zplodiny mají velmi omezený dolet a jejich pohyb se neřídí
balistickými zákony. Dle místa opuštění zbraně mají tyto zplodiny různé kriminalistické
vyuţití. Zplodiny, které opustily zbraň ústím hlavně, se vyuţívají především pro určení
vzdálenosti střelby. Tato skutečnost je v kriminalistické praxi vyuţívána jiţ několik
desítek let, s vyuţitím vzniklého rozptylového obrazce povýstřelových zplodin.
Zachycené zplodiny lze zviditelnit chemickou kontaktně difuzní metodou na upravený
fotografický papír. Zplodiny, které opustí zbraň jinými místy neţ ústím hlavně, jsou
vyuţívány především k identifikaci osoby střílející, či osob, jeţ se nacházely poblíţ
místa střelby, ale téţ k identifikaci obalu zbraně. Takovéto zkoumání vyţaduje náročné
laboratorní vybavení, např. elektronový skenovací mikroskop.
Při kontaktně difuzní metodě se zviditelňují zejména tyto kovy: olovo, rtuť,
měď, nikl, zinek a ţelezo. Na příslušné místo zkoumaného objektu se přitiskne speciální
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papír napojený vhodným chemický roztokem, který částečky chemicky převede do
rozpustné formy a zafixuje je v papíru. Následně se takto zafixované kovové sloučeniny
detekují vhodným chemickým činidlem. Metoda je celosvětově vyuţívána. Jednotlivé
kovy jsou barevně zviditelněny: měď – šedozelené zbarvení, nikl – fialové zbarvení,
antimon – hnědočerné zbarvení a ţelezo – modré zbarvení. Speciální papír (s vrstvou
ţelatiny bez fotocitlivých chemických sloučenin) napojený vhodným chemickým
činidlem, lze po provedené detekci vyprat ve vodě, odstranit z něj zbytky činidel a
nečistot a po vysušení a vyleštění lze zhotovit kopie zviditelněného rozptylového
obrazce. Stejnou kontaktně difuzní metodou je moţné zkoumat otěry vzniklé při zásahu
cíle střelou, a to ve vzdálenosti, kam povýstřelové zplodiny nedolétnou (např.
bezprostřední okolí vstřelového otvoru).
Pro určení vzdálenosti střelby hromadnou brokovou střelou není kontaktně
difuzní metoda vhodná. V tomto případě je vhodnější vyuţít rozptylový obrazec
brokového roje, tedy rozptyl jednotlivých broků v cíli.
Povýstřelové zplodiny, uniklé netěsnostmi ve zbrani, se zajišťují se zřetelem na
obecné a specifické zásady zajišťování kriminalistických stop (např. vyloučení
kontaminace ze znečištěných rukou). Zplodiny z rukou a jiných částí těla, oblečení a
povrchů lze snímat na speciální adhezní terčíky (uhlíkové terčíky), vatové tampóny,
filtračním zařízením ELAVAK (speciální akumulátorový ruční vysavač s filtrační
patronou), vzorkovacím hřebenem (pro zajištění zplodin z vlasů a vousů). Takto
zachycené stopy se zkoumají s pomocí elektronové skenovací mikroskopie.
Zkoumání povýstřelových zplodin (prokázání částic ze zápalky na těle střelce) je
finančně a časově náročné a mělo by být vyţadováno jen u případů, u kterých lze
predikovat relevantnost očekávaných výsledků. Význam jako důkaz pro trestní řízení
můţe být diskutabilní, prokázání či neprokázání zplodin výstřelu na rukou má někdy
malou relevanci.42 43
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SUCHÁNEK, J. Kriminalistické stopy obsahující informaci o vnitřní stavbě objektu. 1. vydání. Praha:
Policejní akademie ČR, 2005, s. 49-58
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zkoumání povýstřelových zplodin vedlo k objasnění např. případu „Puncovní razidlo“, dostupné na:
http://www.dnabased.com/Forenzni_chemie/extdoc/09_Ohen_vybuch_soubory/frame.htm#slide0276.htm
snímky 114-116
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7. Kriminalistická balistika v praxi
V poslední sedmé kapitole se seznámíme s praktickou balistikou, jako např.:
s prací znalce v oboru balistika, balistickou expertízou, postupem při zkoumání zbraně,
vystřelené střely a nábojnice. Také se zaměřím na ranivou balistiku a biobalistiku, v
rámci podkapitoly 7.5 věnuji prostor „airsoftovým zbraním a hračkám“ a téţ
experimentu s těmito zbraněmi – „zásah oka“. Kapitolu uzavře výběr více či méně
známých případů, kdy byla pouţita střelná zbraň při páchání trestné činnosti.

7.1. Postavení a úloha znalce v trestním řízení
Při odhalování, objasňování a vyšetřování trestných činů a jiných společensky
škodlivých událostí jsou některé zásadní kriminalistické informace obsaţeny ve
stopách, které jsou pro orgány činné v trestním řízení nesrozumitelné. K vydělení
takových informací ze stop, k jejich pochopení a vyuţití je nutné aplikovat zvláštní
metody, prostředky a znalosti z oblastí techniky, vědy, umění a řemesel. Tím, kdo
disponuje takovými odbornými znalostmi a je schopen vydělit kriminalisticky
relevantní informace a zpřístupnit je jejich adresátům, je znalec. Kterýkoliv znalec, tedy
nejen balistik, poskytuje pomoc orgánům činným v trestním řízení, objasňuje odborné
otázky důleţité pro toto řízení. V případě balistika se tak děje skrze kriminalistickou
balistickou expertízu. Dvě základní formy se nazývají odborné vyjádření a znalecký
posudek (další formy odborných znalostí v trestním řízení jsou: konzultativní činnost a
kriminalisticko-technická činnost). Upřednostňovanou formou k posouzení odborných
otázek je odborné vyjádření, je tomu tak po novele trestního řádu zákonem č. 265/2001
Sb. Znalecký posudek je specifickým důkazním prostředkem. Odborné vyjádření i
znalecký posudek mají některé společné znaky, ale i odlišnosti. V praxi dospělo
odborné vyjádření do podoby jakéhosi zjednodušeného znaleckého posudku, kdy není
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nutné, aby obsahovalo všechny náleţitosti posudku. Znalecký posudek slouţí
k objasňování sloţitějších věcí.44
Zákonnou úpravu postavení znalce, jeho přibrání, výslech a posudek v trestním
řízení nalezneme v „trestním řádu“, konkrétně oddíl čtvrtý Znalci, §105 - §111. O
ustanovení znalce, o způsobilosti k této funkci a o vyloučení z ní, o právu odepřít
provedení znaleckého úkonu, o slibu a o připomenutí povinností před provedením
znaleckého úkonu, jakož i o náhradě hotových výloh a o odměně za znalecký úkon
(znalečné) platí zvláštní předpisy.45 Těmito zvláštními právními předpisy jsou: zákon č.
36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967
Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, v pozdějším znění.
Ať jiţ byl znalec přibrán orgánem činným v trestním řízení (OČTŘ) nebo
procesní stranou46, má jistá práva vyplývající z trestního řádu, která mu umoţňují
přístup k relevantním informacím pro zpracování posudku. Znalec smí: nahlíţet do
spisu, být přítomen výslechu obviněného a svědků a klást jim otázky vztahující se
k předmětu znaleckého dokazování, být přítomen u jiných procesních úkonů, téţ můţe
navrhnout objasnění jiných okolností potřebných k podání posudku. K samotné
expertize tedy přistupuje znalec aţ po opatření všech důkazů, které jsou nutné pro
náleţité zjištění skutkového stavu, ze kterého je třeba vycházet. Pokud je znalec přibrán
OČTŘ, můţe se také účastnit úkonů bezprostředně nesouvisejících s vypracováním
posudku. Např. účast znalce na vyšetřovacím pokusu či rekonstrukci se poté řídí
ustanoveními platnými pro výslech znalce. Všechny takto získané poznatky mohou být
vyuţity při expertize v trestní věci.
Znalec je přibrán k tomu, aby řešil odborné otázky, nikoliv aby prováděl
hodnocení důkazů a řešil právní otázky. Trestní řád výslovně zakazuje hodnocení
důkazů a řešení právních otázek znalcem v § 107, odst. 1: Přitom je třeba dbát toho, že
znalci nepřísluší provádět hodnocení důkazů a řešit právní otázky. Přesto dotazy OČTŘ
často směřují i do této zakázané oblasti a znalec musí být schopný, kromě
44
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profesionálního zpracování posudku, posoudit to, kde končí tenká hranice „legální
nápovědy“ a kde začíná řešení právních otázek. Takovým příkladem, kdy je moţné
tolerovat přiblíţení znalce k této hranici, je odborné posouzení, zda lze nebo nelze
zkoumanou zbraň drţet bez povolení ve smyslu platného zákona o zbraních a střelivu
(např. „posuďte, zda se jedná o zbraň zakázanou). Na otázku, směřující k hodnocení
důkazů a řešení právních otázek je vhodné, aby znalec uvedl, ţe „na tuto otázku
nepřísluší znalci odpovědět. V případě, ţe znalec tuto hranicí přímo překročí,
neznamená to, ţe znalecký posudek musí být odmítnut.
OČTŘ vyţaduje kriminalistickou balistickou expertizu i v situaci, ţe sám
disponuje odbornými znalostmi, které mohou objasnit daný problém. Přibrání znalce
balistika nepatří mezi obligatorní případy přibrání dle trestního řádu (vţdy je třeba
přibrat dva znalce k prohlídce a pitvě mrtvoly47). Znalec se do trestního řízení zpravidla
přibírá orgány činnými v trestním řízení jiţ v řízení přípravném, a to i před zahájením
trestního stíhání. To samozřejmě nevylučuje pozdější přibrání znalce v řízení před
soudem. V přípravném řízení je moţné upustit od výslechu znalce, pokud nemá
policejní orgán ani státní zástupce pochybnosti o spolehlivosti a úplnosti písemně
podaného znaleckého posudku. Znalecké zkoumání, provedené v souladu s trestním
řádem ve stádiu prověřování, není nutné opakovat. Ve stádiu vyšetřování je moţné
provést výslech znalce, ačkoliv se nejedná o neodkladný či neopakovatelný úkon nebo
aby musely být splněny další omezující podmínky (platné např. pro výslech jiných
osob). Při výslechu zpracovatele odborného vyjádření se v praxi postupuje obdobně
jako při výslechu znalce.
Správný a úplný posudek musí obsahovat kromě vlastního zkoumání téţ
dokumentaci. Je vhodné, aby znalec zadokumentoval (např. fotograficky) předloţené
předměty ještě před započetím zkoumání a to nehledě na foto-video dokumentaci, která
byla vytvořena OČTŘ v rámci procesních úkonů. Zvláště v případech, kdy zkoumáním
dochází k nevratné změně, poškození nebo spotřebování objektu a expertizu nebude
moţné zopakovat, je na místě dokonalá dokumentace. Je také nutné provést slovní popis
předmětů a stop předloţených ke zkoumání, uvést krátkou charakteristiku stavu v jakém
byly předloţeny. Posudek by měl také obsahovat výsledky jednotlivých měření,
47
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zkoušek funkčnosti a laboratorních úkonů. Tedy výsledky dílčích zkoumání v podobě
hodnotových tabulek a grafů (dokumentace pomocí přístrojové techniky). Z posudku
musí vyplývat pouţité metody, postupy a prostředky pouţité při zkoumání. V rámci
odpovědí na poloţené otázky má znalec také uvést úvahy, kterými se při vymezování
závěru řídil. Musí být jasné, zda je závěr formulován v poloze jistoty či jen
pravděpodobnosti (pravděpodobnost můţe být vyjádřena např. procenty, slovně jako
malá, převaţující, velká a pravděpodobnost blíţící se jistotě, také stupnicí).
V řízení před soudem se můţe stát, ţe balistikovi je poloţena otázka z odvětví,
v němţ není oprávněn vykonávat znaleckou činnost. Konkrétně to mohou být specifické
otázky z oblasti kriminalistických chemických expertiz či poloţené otázky přísluší
znalci pyrotechnikovi (v případě granátů a předmětů spadajících do kategorie válečné
munice je nutné tyto předměty zkoumat v rámci kriminalistické pyrotechnické
expertizy). Váţný problém nastává při tlumočení výslechu znalce do cizího jazyka,
v případech, kdy obţalovaný neovládá český jazyk, jelikoţ tlumočník musí zvládnout
náročný překlad odborné problematiky. Často ani osoba specializovaná na tlumočení
v trestním řízení nemůţe být dostatečně teoreticky připravena, neseznámí-li se předem
se znaleckým posudkem, k němuţ má tlumočit. Ovládá-li vyslýchaný znalec jazyk, do
něhoţ je tlumočeno, a zjistí, ţe tlumočník nepřekládá přesně dotazy a odpovědi, měl by
na tuto skutečnost upozornit soud. Další tlumočení pak můţe probíhat společnými
silami vyslýchaného znalce a tlumočníka.48

7.2. Balistická expertiza – otázky
Proces vydělování informací z kriminalistických stop, jejich zpřístupnění a
vyuţití v kriminalistické i soudní praxi pomocí odborných znalostí a metod,
uskutečňující se v procesní formě znaleckého důkazu, nazýváme expertiza. Jak jiţ bylo
výše řečeno, předmětem expertizy jsou odborné otázky, které mohou být zodpovězeny
jen na základě odborných znalostí a dovedností. Proces tvorby znaleckého důkazu, to je
právě expertiza. Pojem expertiza lze definovat jako samostatná kriminalistická metoda,
48
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spočívající v systému úkonů a operací směřujících k odhalení nebo objasnění
skutečností důleţitých pro dokazování v trestním řízení za pouţití odborných znalostí a
metod z různých oblastí vědy, techniky, umění a řemesel.49
Expertizy lze klasifikovat dle různých kritérií. Základní dělení je podle druhu
oboru (např. kriminalistická technika, soudní psychiatrie, soudní lékařství, ekonomika),
dále podle počtu přibraných znalců (expertiza provedená jedním, dvěma a více znalci),
dle skladby odborných znalostí (jednooborová a víceoborová expertiza), dělení dle
posloupnosti (expertiza prvotní, doplňující, opakovaná). Obecně bych k expertize ještě
dodal, ţe se dělí na tři stadia: přípravné stadium, stadium znaleckého zkoumání a
stadium hodnocení výsledků znaleckého zkoumání.50
V této podkapitole se zaměřím na otázky pro balistickou expertizu. Je zřejmé, ţe
neexistuje jeden univerzální seznam otázek, který by byl vhodný pro všechny případy.
Otázky je nutné vybírat, respektive tvořit s ohledem na specifičnost konkrétního
vyšetřovaného případu. Proto je na místě mluvit spíše o okruzích moţných otázek, tak
jak je dělí Ing. Planka do šesti skupin:
1. identifikace předmětu je prvním krokem kaţdé odborné expertizy. V tomto
kontextu můţe být pro vyšetřování důleţité určení původu a roku jeho výroby,
zjištění výrobního čísla a výrobní šarţe u střeliva nebo jeho zařazení podle
příslušného zákona o zbraních a střelivu z hlediska legálnosti drţení a pouţívání;
2. technický stav předmětu – zejména u starších a podomácku vyrobených či
upravených zbraní a střeliva můţe existovat vysoký stupeň ohroţení i pro
samotného střelce. I nové zbraně mohou vykazovat prvky anomálií anebo stopy
po specifické události související například s pádem zbraně na podlahu,
odhození do rybníka a podobně;
3. posouzení specifických funkčních otázek – zda zbraň byla skutečně v nedávné
době pouţita ke střelbě. Některé zbraně mohou být náchylné na samospuštění
otřesem, naopak některé střelivo nevystřelí ani při opakovaném pokusu o
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iniciaci zápalky (selhaný náboj), některé zbraně jsou velmi přesné i na velkou
vzdálenost střelby, jiné jsou naopak velmi nepřesné;
4. při zkoumání vystřelených nábojnic a střel je stěţejním zájmem určit z jaké
zbraně byly vystřeleny (zejména pokud na místě činu nebyla nalezena a
pachatel není znám), zjištění, z kolika zbraní byly vystřeleny (to můţe vést
k závěru o více pachatelích), individuální ztotožnění konkrétní zbraně pak
bývá vrcholným důkazem, který můţe balistická expertiza přinést;
5. účinky zbraní a střeliva evokují celou řadu otázek spojených například se
vzdáleností střelby, s přítomností zápalkových zplodin na rukou střelce nebo
rozptylových obrazců zplodin výstřelu na oděvních součástkách oběti. Stejně je
tomu s určením drah střel v zasaţených cílech a překáţkách, ale pokud byla
zbraň pouţita jen k hrozbě, je významná informace, zda mohla v případě
výstřelu způsobit člověku váţné zranění nebo smrt;
6. specifické otázky spojené s událostí na místě činu se mohou týkat například
stanovení směru střelby, střeleckých sektorů, postavení nebo pohybu
jednotlivých střelců atd.51

7.3. Postup při zkoumání zbraně, střeliva, vystřelené střely a nábojnice
Při zkoumání zbraně je nutné brát ohled na zvláštnosti předloţeného vzorku.
Vedle obecných zásad a postupů při zkoumání střelné zbraně se uţije zvláštní postup
tam, kde lze střelnou zbraň zařadit do specifické skupiny. V případě, ţe znalec
zevrubnou prohlídkou rozebrané zbraně zjistí, ţe se jedná o zbraň standardní bez
jakýchkoliv úprav, zaměří se na technický stav, moţné závady, stopy poslední střelby a
způsobilost ke střelbě. Následuje takové zkoumání, aby bylo moţné zodpovědět
poloţené otázky.
U střelných zbraní modifikovaných a upravených je potřeba identifikaci doplnit
o detailní popis modifikace (např. sportovní doplňky). Odborné či amatérské úpravy
zbraně je třeba posoudit a zadokumentovat. Taková dodatečná úprava můţe být
51
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viditelná na povrchu, ale téţ skrytá uvnitř mechanismu zbraně. Zejména amatérské
úpravy spouště či pojistných mechanismů mohou činit zbraň extrémně nebezpečnou.
Další kategorií jsou původně znehodnocené zbraně nebo řez, uschopněný ke
střelbě (reaktivovaná zbraň). Znalce zajímá způsob provedených úprav, pouţité
materiály a technologie. Na tuto kategorii navazuje skupina podomácku vyrobených
zbraní. Podomácku vyrobenou zbraň je třeba podrobně prostudovat a provést její
technické zařazení. Znalec důkladně popíše konstrukční provedení jednotlivých dílů a
funkčních skupin. Dále jsou středem pozornosti pouţité materiály a technologie výroby.
Fotograficky se dokumentují jednotlivé díly i celá zbraň, s měřítkem. Zjišťují se
rozměry zbraně, délka hlavně a hmotnost zbraně. Následuje zkoumání ovládacích a
funkčních prvků zbraně, je-li to nutné a moţné, ověří se téţ způsobilost ke střelbě. U
takové zkoušky je kladen důraz na bezpečnost práce. Je zřejmé, ţe zkoumání
podomácku vyrobené zbraně je vţdy náročné.
V případě zkoumání střeliva je nutno identifikovat objekt, stanovit ráţi, původ a
dobu vzniku, posoudit stav, vlastnosti a funkčnost. Vystřelené střely a nábojnice se
stopami po vystřelení jsou zkoumány mikroskopicky s cílem skupinové a individuální
identifikace zbraně. Zkoumání vystřelené střely a nábojnice má svá specifika, kdeţto
kompletní náboj je porovnáván s etalony originálů, a tak lze rozpoznat tovární výrobky
od přebíjeného či amatérsky vyrobeného střeliva.
Při zkoumání povrchu střely je nezbytné nejprve posoudit a zadokumentovat cizí
látky (otěry kovu, materiálů cíle nebo překáţky). Často se bude jednat o úlomky skla,
kostí, textilní či dřevěná vlákna, otěr omítky nebo vozovky). Například při střelbě
v uzavřeném a členitém prostoru bytu a za pouţití méně výkonného pistolového náboje
můţe dojít k mnoha odrazům destabilizované střely. Střelu vyjmutou z těla je nutné
opláchnout ve studené vodě, a tak ji zbavit zbytků tkáně a krve, poté ji osušit. Jestliţe
střela uvízla v pevné překáţce (např. zástřel v masivní dřevěné skříni), musí být
obezřetně vyjmuta, aniţ by došlo k jejímu porušení (např. vtiskem povrchu nástroje
pouţitého k vyjmutí střely). Někdy bude vhodné provést detekci zplodin výstřelu a
otisky prachových zrn ze dna střely. Po důkladném očištění střely následuje
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mikroskopické zkoumání stop vývrtu. Toto zkoumání je důleţité z hlediska skupinové a
individuální identifikace zbraně.
Je-li to důvodné, můţe být povrch nábojnice nejprve podroben zkoumání a
následku zajištění daktyloskopických stop či stop DNA. Pro srovnávací zkoušku
zápalkových zplodin z rukou střelce je důleţité provést kontrolní výtěr vnitřku
nábojnice. Před samotným balistickým zkoumáním nesmí být čištěn povrch nábojnice.
Významnou indicií pro určení pouţité zbraně můţe být zjištění stop očazení, vzniklých
při výstřelu na povrchu nábojnice (dle těchto stop lze orientovat nábojnici do základní
polohy odpovídající orientaci v nábojové komoře při výstřelu). Před mikroskopickým
zkoumáním (pro individuální identifikaci zbraně) je nezbytné odstranit hermetizační
zalakování zápalky a omýt celý povrch nábojnice.52

7.4. Účinky zbraní a střeliva na živé cíle (ranivá balistika a
biobalistika)
Pojmy účinek a účinnost jsou vysvětleny v podkapitole 5.1 Zkoumání zbraní a
střeliva, účinek a účinnost. Pokud hovoříme o účinku zbraně na člověka, je nutné střelné
zbraně zařadit do určitých skupin a v rámci jednotlivých skupin ještě sledovat ráţi
pouţitého střeliva a vzdálenost střelby. Typickými skupinami střelných zbraní budou
expanzní zbraně, vzduchovky, flobertky, maloráţky, sluţební pistole a revolvery,
lovecké brokovnice a kulovnice.
V dnešní době tolik rozšířené expanzní zbraně, často v provedení napodobující
známé modely pistolí a revolverů (repliky pistolí Glock, Berreta a revolverů Colt),
mohou za určitých okolností způsobit váţná poranění. Ke střelbě jsou nejčastěji
pouţívány nábojky ráţe 8 mm Knall a 9 mm PAK (bez střely, nebo s plynovou
dráţdivou náplní. V případě přitisknutí ústí hlavně na nechráněný povrch těla dochází
k injektáţi ţhavých zplodin výstřelu do tkáně (je znám i případ úmrtí, kdy došlo
k roztrţení krční tepny a následnému vykrvácení), výsledkem je devastující střelné
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poranění. Stopy zásahu na těle, porušení oděvu je moţné sledovat aţ do vzdálenosti
střelby 0,5 m.
Volně prodejné flobertky (prodejné od 18 let) ráţe 6 mm/ .22 Flobert, zpravidla
revolvery s hraniční energií 7,5 J, mohou při střelbě ze vzdálenosti do 0,5m a za pouţití
náboje se špičatou poměděnou střelou ( .22 Flobert CB od výrobce Sellier-Bellot),
způsobit zástřel do stehna, ale téţ proniknout do dutiny hrudní.
Vzduchovka klasické a nejrozšířenější ráţe 4,5 mm (s energií do 16J) pouţívá
k vymetení olověného broku či střely Diabolo stlačený vzduch. Do vzdálenosti 10 m
můţe způsobit nápadný hematom, také perforovat kůţi, a pokud dojde k zásahu oka, lze
hovořit o váţném zranění. Na trhu jsou také k dostání vzduchovky v ráţích 5,5 mm a
6,35 mm, i velice výkonné modely.
Oproti výše popsaným volně prodejným zbraním, se zbraně patřící do skupiny:
maloráţky (pistole i pušky na náboj ráţe .22 LR, s energií střely cca 180J), sluţební
pistole a revolvery (ráţe 9 mm Luger aţ .357 Magnum, s energií střely 500 – 760 J),
lovecké brokovnice a kulovnice (energie hromadné brokové střely je cca 2700 J, energie
jednotné kulové střely u kulovnice můţe být v rozmezí 740 – 4600 J), vyznačují velkým
dostřelem a ranivý účinek si zachovávají i ve velkých vzdálenostech (v řádech stovek
metrů u brokovnic, aţ např. 2000 m u sluţebních pistolí a 3000 – 5000 m u kulovnic).
Jednotlivé případy postřelení mají svá specifika. Sebepostřelení bývá typické pro
sebevraţdy, manipulaci se zbraní do vzdálenosti cca 10 cm. Dochází k rozsáhlým
poraněním s očazením okolí vstřelového otvoru a otisku ústí hlavně. Podobná poranění,
tetování (nespálená zrna střelného prachu v kůţi) a očazení okolí rány je
charakteristické i pro postřelení jinou osobou (neopatrná manipulace se zbraní, pokus
vraţdy) do vzdálenosti cca 1 m. Postřelení kulovou zbraní způsobí váţné, pronikající
zranění. Vstřelový otvor je relativně malý a výstřelový otvor zpravidla větší, okolí rány
bývá zakrvácené. Postřelení brokovnicí (hromadnou střelou) zblízka má devastující
účinky a při střelbě ze vzdálenosti kolem 50 m jsou patrny zásahy jednotlivými broky.
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Typickým znakem u postřelení mechanickou zbraní (šíp, šipka) jsou stopy hrotu šípu
kruhovitého průřezu či stopa po loveckém šípu s troj – nebo čtyřbřitem na špičce.53
Ranivá balistika sleduje účinky při zásahu ţivého biologického cíle (terminální
balistika je pojmem širším, jelikoţ sleduje účinky střely v cíli ţivém i neţivém). Pro
odlišení specifiky pouţívaných zbraní, střel a ţádaných účinků v cíli, bývá pojem ranivá
balistika obohacen o přívlastek vojenská či lovecká. Kriminalistická balistika vyuţívá
této oblasti ke studiu mnoha otázek, které úzce navazují na praxi oboru soudního
lékařství. Praxe, jeţ se vztahuje na střelná poranění a hodnocení účinku střel na neţivé
cíle, poskytuje velké mnoţství odpovědí na další kriminalisticky významné otázky.54
Jak jiţ bylo řečeno, ranivá balistika sleduje účinek střely v zasaţeném ţivém
biologickém cíli. Účinek střely se váţe ke konkrétním podmínkám zásahu určitého cíle.
Posuzování účinku střely je významnou úlohou kriminalistické balistiky. Naproti tomu
účinnost střely vyjadřuje schopnost působit na definovaný cíl ţádaným účinkem a
zajímá především konstruktéry střeliva a uţivatele z řad např. vojáků a lovců. Samotnou
účinností se zabývala řada vědců a dodnes se vedou vědecké diskuze ohledně toho,
jakou metodou ji posuzovat. Uvedu jednoduchý příklad účinnosti dvou různých střel,
poloplášťová střela s řízenou deformací bude mít excelentní účinnost v biologickém cíli,
ale nezajímavou na opancéřovaný cíl. Obráceně tomu bude u střely celoplášťové
průbojné.
Metody pro určení účinnosti střely se různí, např. Hatcher vycházel z hybnosti a
tvaru střely (kritérium poměrné zastavující síly) a zastavovací síla je postavena na
energii a tvaru střely. Dále byla jako měřítko účinnosti střely pouţita velikost objemu
střelného kanálu, který vytvořila střela v jedlovém dřevě (německý balistik Weigel).
Sellier vycházel z dispozice, ţe účinnost střely je vyjádřena energií, kterou střela ztratí
při průchodu tělem a do výpočetního vzorce zahrnul dopadovou energii, okamţité
zatíţení průřezu střely a hloubku vniknutí střely do ţelatiny. Posuzování účinnosti střel
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má význam pro konkrétní aplikaci zbraně. Je zřejmé, ţe jiné metody vyhovují
v loveckém nebo vojenském střelectví a jiné pro sebeobranu.55
Relativně samostatnou oblastí moderní balistiky a kriminalistické balistiky je
biobalistika, která se zabývá interaktivní vazbou zbraňový systém a člověk (zkoumá
vzájemné vazby zbraň-střelec, střelec-zbraň, střela-biologický cíl, biologický cíl-střela).
Jde o mezioborovou vědu, která v sobě sdruţuje některé soudně-lékařské a soudněbalistické otázky ranivé balistiky. Biobalistika má širší rozsah neţ ranivá balistika,
jelikoţ studuje kromě vlivu střely na cíl téţ vliv cíle na střelu. Téţ se zajímá o fyzikální
vlastnosti biologických tkání z pohledu cílového materiálu a dalšími mezioborovými
tématy. Člení se na biobalistiku teoretickou, experimentální a kazuistickou.56
Lidské tkáně a ţivé organismy obecně jsou velmi sloţité a mají těţko
předvídatelné chování. Při balistických experimentech jsou pouţívány různé materiály,
které se vlastnostmi podobají ţivé tkáňi. Zvláštností biologických tkání je, ţe jsou
nehomogenní, kdeţto náhradní materiály jsou homogenní a umoţňují porovnávat různé
balistické zkoušky pro různé druhy střel. Na základě těchto zkoušek lze odhadnout
předpokládané chování biologických tkání. Mezi náhradní materiály patří mýdlo,
ţelatina, směs petrolát-parafínu (Pe-Pa) a balistický gel (BaGel).57 Porovnání vlastností
materiálů viz. obrázek č. 6.

Obr. č. 6 Výhody a nevýhody jednotlivých materiálů
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Obecně je dán účinek střely souborem terminálně balistických a konstrukčních
vlastností střely, mezi které řadíme dopadovou energii, dopadovou hybnost, úhel
náběhu v okamţiku kontaktu s cílem, stabilitu střely v cíli, tvar a rozměry střely a její
konstrukci. V případě účinku palné zbraně na biologický cíl, je účinek dán několika
faktory. Mezi základní činitele patří vzdálenost střelby, ranivý potenciál střely
(balistické vlastnosti střely), poloha bodu zásahu a průběh střelného kanálu v těle,
fyzický a psychický stav zasaţeného organismu. Ranivost označuje soubor dalších
projevů zásahu biologického cíle střelou. Účinky samotné střely na biologický cíl
mohou být rozličné. Průbojný účinek, tříštivý účinek (při zásahu kosti mohou její
úlomky zvyšovat zranění jako sekundární projektily), trhavý účinek (u střel velkých a
hmotných, výbušných nebo střel rychlých a destabilizovaných), hydrodynamický
účinek, traumatický a neurogenní šok (vzniklý v důsledku devastujícího otřesu tkáně
přilehlé ke střelnému kanálu), poráţející nebo zastavujíc účinek (často spojován
s hydrodynamickým účinkem, typické pro málo stabilní puškové střely).58
Nejrozšířenějším kritériem ranivosti je dopadová energie a hybnost střely.
Z pohledu vojenské vědy byla ve 20. století povaţována za hraniční hodnotu ranivosti
pěchotních zbraní kinetická energie střely 80 J. V našich končinách je od osmdesátých
let 20. století v kriminalistice uţíváno Liškovo kritérium ranivosti. Dle tohoto kritéria je
moţné posoudit, zda střela vystřelená z určité zbraně a vzdálenosti můţe člověku
v případě zásahu způsobit váţné zranění nebo smrt. Měřítko je dáno poměrem dopadové
energie střely (J) k ploše jejího příčného průřezu (cm2), neboli energetického zatíţení
průřezu střely W (J/cm2). Hraniční hodnota pro střely v rozmezí ráţe 3 – 18 mm je 50
J/cm2. Obecně lze říci, ţe střely s energetickým zatíţením průřezu střely v rozmezí
hodnot 5 – 50 J/cm2, mohou způsobit váţné zranění nebo smrt při zásahu do oka. Pod
hodnotou 5 J/cm2 lze poranění obvykle vyloučit (průnik kůţi je ojedinělý a naopak
častým jevem je hematom). Tabulka mezní dopadové rychlosti a dopadové energie
odpovídající energetickému zatíţení průřezu W = 50 J/cm2 pro nejběţnější střely je
k dispozici v příloze č. 12. Liškovo kritérium umoţňuje odhadnout, zda v případě, kdy
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by se pachatel trefil, mohl napadené osobě danou zbraní a za daných podmínek způsobit
váţné zranění, případně smrt.59
Střelné poranění je specifickým kvalitativně odlišným druhem mechanického
násilí, kdy je zranění způsobeno předmětem, kterému je uděleno zrychlení. V soudním
lékařství se lze se střelným poraněním setkat poměrně často, zvláště v posledních
letech. Nejčastěji se soudní lékař setkává se střelným poraněním, které je způsobeno
palnou zbraní. Střelné poranění je moţno zaměnit s bodnou ranou, s poškozením
povrchu těla při úrazu bleskem, s otvory po larvách hmyzu při hnilobných změnách těla,
s ranou trţně-zhmoţděného charakteru. Obecně platí, ţe pro vraţdu je charakteristické
střelení z větší vzdálenosti do hlavy, hrudníku nebo břicha. Ani u střelení zblízka není
vyloučena moţnost úmyslného usmrcení druhou osobou. K náhodnému střelnému
poranění dochází zpravidla při neopatrné manipulaci se zbraní nebo při střelení na větší
vzdálenost do prostoru, kde se nepředpokládá přítomnost druhé osoby (např. při lovu).
Úrazům jsou relativně nejčastěji vystaveny děti.
V příloze č. 13 jsou ukázky různých druhů vstřelů a jejich specifika (vstřel
s přiloţenou hlavní, vstřel z perkusního revolveru a vstřely dávkou samopalu). Pro
vstřelový otvor jsou charakteristické tyto základní znaky:
a) Příznak minus tkáně (minus efekt) znamená, ţe okraje otvoru vstřelu
k sobě nelze přiloţit, aniţ by nedošlo k zřasení okolní kůţe.
b) Lem sedření (kontuze pokoţky) se vyznačuje červenohnědým
zbarvením okrajů vstřelového otvoru, které dosahuje 1 – 4 mm, při střele
kolmo dopadající na povrch těla kruhového charakteru, při šikmém
dopadu střely oválného tvaru.
c) Lem znečištění, ve kterém se nacházejí zbytky spáleného oleje a
mikročástice kovu z povrchu střely (tzv. metalizace).
Tyto markanty má kaţdý vstřelový otvor bez ohledu na vzdálenost střelby.60
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7.5. Airsoftové zbraně – experiment
Airsoftové zbraně jsou zpravidla víceranové plynové nebo elektrické zbraně
určené pro zájmovou střelbu, které pracují na principu stlačeného vzduchu. V případě
automatických elektrických modelů je systém odpruţeného pístu napínán a vypouštěn
elektromotorem. První modely byly manuální, coţ znamená, ţe se musela ručně
napnout tlačná pruţina a to před kaţdým výstřelem, zpravidla staţením závěru dozadu.
Střílí se plasto-keramickými sférickými střelami 6 mm BB (téţ 8 mm BB). Airsoftové
zbraně pocházejí z Japonska a mezi nejznámější výrobce patří firma Tokyo Marui.
V dnešní době existuje ke kaţdé skutečné palné zbrani její airsoftový protějšek, maketa,
která je na první pohled k nerozeznání od „ostré“ zbraně.
Airsoftové střelné zbraně jsou chápány jako nízkoenergetické střelné zbraně. Dle
velikosti počáteční energie střely je lze drţet a pouţívat od 3, 14 nebo 18 let věku. U
prvních dvou skupin 3 a 14 let lze mluvit o střílejících hračkách a málo výkonných
střelných zbraních, ale ne kaţdá taková „hračka“ je opravdu hračkou. Kde tedy leţí
hranice mezi střílející hračkou a málo výkonnou střelnou zbraní? Na hračky klade
specifické poţadavky norma ČSN EN 71-1 94 3095, týká se výrobků a materiálů
určených pro hru dětí mladších 14 let a nevztahuje se na vzduchové pušky a pistole,
praky a věrné napodobeniny skutečných střelných zbraní, dále na luky pro lukostřelbu,
jejichţ celková délka v uvolněném stavu je větší neţ 120 cm. Poţadavky normy na
střely a hračky se střelou jsou následující:
poloměr špičky tvrdé střely musí mít nejméně 2 mm
nárazová plocha špičky musí být nejméně 3 cm2
kinetická energie tvrdé střely nesmí přesáhnout hodnotu 0,08 J
kinetická energie pruţné střely nesmí přesáhnout hodnotu 0,5 J
energetické zatíţení průřezu střely nesmí překročit energii 0,08J /0,8 J
(nekovový tvrdý hrot/gumový hrot), tětiva lze napnout silou max. 30 N a daleko
jak jen to dovolí šíp, max. však 70 cm.
Z vybraných šesti exemplářů „hraček“ (převáţně vyrobených v Číně) byl dle
testu pouze jeden skutečnou hračkou v kategorii od 3 let, tedy s maximální
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kinetickou energii tvrdé střely do 0,08 J. Ostatní dvě pistole, bez uvedeného
omezení věku, přesahovaly max. hodnotu energetického zatíţení průřezu střely pro
kategorii od 3 do 14 let a tedy všechny zbylé modely patří do kategorie airsoftové
střelné zbraně (viz. obr. č. 7).61

Obr. č. 7 Hodnoty pro pistole – hračky
Modely s energií do 0,5 J jsou drţitelné od 14 let a modely s energií nad 0,5 J
jsou volně drţitelné od 18 let. Podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a
střelivu patří airsoftové zbraně do kategorie D – ostatní zbraně (§ 3), konkrétně se jedná
o plynové zbraně, u nichţ kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J
(§ 7, písm. e). § 15, odst. 1 říká, ţe zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může
nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním
úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a
držet též právnická osoba.62
Airsoft se v posledních letech stal masovou zábavou a tak stále více lidí vlastní
tyto zbraně, mnohdy cenově dostupné čínské napodobeniny drahých značkových
výrobků. Při střelbě z těchto zbraní je na prvním místě bezpečnost, tudíţ zejména
nutnost chránit si zrak. Přesto dnes a denně vidím děti, jak při hře s málo výkonnými
střelnými zbraněmi ohroţují zdraví své, ale i svých vrstevníků. Nutno říci, ţe
odpovědnost padá na hlavy rodičů, kteří dětem tyto zbraně kupují, mnohdy v domnění,
ţe se jedná o neškodné hračky. Na druhou stranu, tyto levné střelné zbraně lze koupit
v kaţdé trţnici či asijském kamenném obchodě, kde si nikdo neláme hlavu s kontrolou
61
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věku kupujícího. S opačným, správným, přístupem jsem se vţdy setkal
v profesionálních airsoftových obchodech, ať uţ se jednalo o samotnou zbraň či
střelivo.63
Jako příleţitostného střelce z těchto zbraní a hráče airsoftových bojových her mě
samozřejmě zajímá nebezpečnost nízkoenergetických střelných zbraní na biologický cíl.
Největší riziko lze předpokládat při zásahu oka. Částečnou odpověď jsem nalezl ve
výsledku experimentu KÚ Praha. Střelba byla vedena na oko odloveného divokého
prasete ze vzdálenosti 10 cm střelou 6 mm BB 0,42 g, z pistole CO2 Beretta 92
(energetické zatíţení průřezu střely W = 2 J/cm2. Střela způsobila abrazivní poranění
povrchu rohovky tvaru kruhu a průměru cca 7 mm, blíţící se rozměru střely (viz.
příloha č. 16). V místě poranění byla dále vizuálně pozorována barevná změna oka.
K perforaci a otevření komory oka nedošlo.64
Tento experiment mě inspiroval a rozhodl jsem se provést vlastní pokus
s výkonnější airsoftovou zbraní. Pro pořádek uvádím, ţe na trhu existují různé náhradní
díly (tzv. upgrade), které zvyšují výkon standardních zbraní aţ v řádech desítek procent.
K experimentu jsem vybral dvě odlišné zbraně, elektrickou pistoli model H&K USP
výrobce Marui a elektrickou pušku model M14 výrobce Classic army. Oba modely jsou
věrnými napodobeninami skutečných palných zbraní a nejsou upgradované. Jako střela
byla vybrána sférická plasto-keramická střela 6 mm BB 0,25 g značky Guarder. Pro
orientační posouzení účinku bylo pouţito oko vepře domácího (všechny vzorky byly
získány na jatkách a do počátku experimentu uchovány v nádobě s fyziologickým
roztokem v lednici). Střelba probíhala ze vzdáleností 10, 20 a 50 cm na nechráněné oko.
Vezmeme-li v potaz Liškovo kritérium ranivosti, z předchozích výpočtů známe
hodnoty energetického zatíţení průřezu střely (podkapitola 6.5) pro pistoli a střelu 6
mm o hmotnosti 0.25 g: 2,2 J/cm2 a pro pušku a střelu stejné hmotnosti: 5,7 J/cm2. Je
patrné, ţe hodnota ranivosti pro pušku M14 se pohybuje jiţ ve zmiňovaném rozmezí 5 –
50 J/cm2 a střela tedy můţe způsobit váţné zranění při zásahu oka.
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Průběh experimentu jsem zachytil digitálním fotoaparátem. Na fotografiích
v příloze č. 17 je patrné poškození rohovky a přední oční komory.65 Vyjádření Prof.
MUDr. Přemysla Strejce, DrSc. k předloţeným fotografiím zachycujícím poškození oka
jmenovanými zbraněmi: „Je známo, že tyto zbraně mohou způsobit zranění oka, i
bolestivé pohmožděniny. Je zřejmé, že větší destrukce očního bulbu může způsobit
ireverzibilní poruchu zraku. Patrně nemusí jít jen o poškození rohovky, ale i nitroočních
struktur (luxace čočky, poškození duhovky, řasnatého tělesa, krvácení do sklivce,
poranění sítnice). Aby bylo možno zjistit a zadokumentovat jak hluboká je destrukce
tkáně, bylo by třeba provést řez v experimentu poraněným okem v sagitální rovině. Po
zjištění rozsahu poranění mohl by se oftalmolog vyjádřit k postupu léčení a prognóze
zranění. Obecně vzato, při poranění rohovky, může být poškozená rohovka nahrazena
transplantátem.“
Neţádoucímu poranění oka se lze vyhnout nošením ochranných pracovních či
balistických brýlí, mříţek nebo obličejových masek (masky navíc mohou chránit i ústa a
pouţívají se při hře „paintball“).

7.6. Případy použití střelné zbraně při páchání trestné činnosti
V této poslední podkapitole chci věnovat prostor starým i novějším, známým i
méně známým kriminálním případům, kdy pachatel pouţil střelnou palnou zbraň. Je
zřejmé, ţe půjde o nejzávaţnější trestnou činnost a to trestnou činnost násilnou. Stručný
popis případů bude v části příloh obohacen o fotodokumentaci či přímo kopie
znaleckých posudků nebo protokolů (přílohy č. 19 a dále).
Případ sedminásobného vraha Václava Mrázka (22. 10. 1925 – 30. 12. 1957) zná
jistě kaţdý, přesto se dodnes traduje mnoho zkreslených informací. Jednou z nich je i ta,
ţe většinu vraţd spáchal s revolverem Walther. Mrázek spáchal celkem 5 vraţd palnou
zbraní, ale nikoliv revolverem, nýbrţ německou samonabíjecí pistolí Walther ráţe 7,65
mm (příloha č. 19). V letech 1951 až 1955 došlo v okolí Chomutova celkem k 5
vraždám, spáchaných pistolí Walther. Obětí byly vesměs ženy, útočník je usmrtil, na
65
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umírajících nebo již mrtvých ženách vykonal soulož a okradl je. Pachatel Mrázek se
nakonec z Chomutova odstěhoval a vrátil se do středních Čech, odkud pocházel.
V březnu 1957 byl Mrázek chycen při krádeži a při domovní prohlídce se u něj našly
věci pocházející z loupežně motivované vraždy ve Svinařově. Jelikož se na poprvé
nenašla pistole, byla provedena druhá prohlídka. Důsledným zkoumáním sklepního
prostoru nalezl kriminalista Karel Kamiš důmyslně ukrytou pistoli v dutém podstavci
rohového ponku. Zbraň putovala na balistiku Hlavní správy VB, kde bylo zjištěno, že se
skutečně jedná o vražedný nástroj v případě pěti chomutovských vražd. Mrázek se
nedlouho potom přiznal, dokonce doznal ještě jednu vraždu mladé ženy. Po expertizním
zkoumání vražedné pistole mohli kriminalisté s jistotou potvrdit, že všechny vraždy,
pokusy o vraždu a jiné závažné trestné činy spáchané za pomoci této pistole objasnili a
v operativně taktických evidencích nejsou zaznamenány další, při nichž by pachatel této
pistole použil. Kromě vražd mu bylo prokázáno ještě mnoho dalších trestných činů
(pohlavní zneužívání, krádeže vloupáním atd.), celkem byl obviněn ze 127 trestných
činů. Ve vztahu k Mrázkovi byly prověřovány ještě další vraždy spáchané nožem,
kriminalisty k domněnce, že vrahem může být Mrázek, vedl zejména způsob provedení
vražd. Po provedení všech důkazů, závěrečné řeči obalovaného byl vynesen rozsudek –
trest smrti. Ten byl 30. prosince 1957 v pražské pankrácké věznici vykonán.66 67
Nyní nahlédneme do vyšetřovacího spisu ČVS: KVV-52/10-98 KÚV ZČK Plzeň
– Václav Lepič obviněný z trestného činu vraţdy. V příloze č. 21 a 22 jsou kopie
znaleckého posudku z oboru kriminalistika, odvětví balistiky a pitevní protokol oběti
Ivana K. Obviněný Václav Lepič dne 21. 1. 1998, mezi 11:30 až 12:00 hod., v blízkosti
křižovatky silnice I. třídy č. 5 a silnice II. třídy č. 198, ve směru na Tachov,
z bezprostřední blízkosti dvakrát vystřelil z upravené malorážky se zkrácenou hlavní
tovární zn. „DUO“, ráže .22LR, opatřené puškohledem a laserovým zaměřovačem, na
řidiče služebního motorového vozidla fy. Suptel, s.r.o. Plzeň, tovární zn. Ford Fiesta,
spz. PMP 06-78, Ivana Klána, kterého zasáhl do hlavy a hrudníku, čímž mu způsobil
okamžitou smrt. Poté prohledal vozidlo a mrtvému poškozenému Klánovi odcizil 400,Kč hotovosti, zimní bundu v hodnotě 650,- Kč a zapalovač. Poté odvezl tělo mrtvého
66
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Klána do remízku na poli poblíž obce Souměř, okr. Tachov, kde jej ukryl. Motorovým
vozidlem fy. Suptel s.r.o. v hodnotě 205.200,- Kč a s nákladem v hodnotě 28.106,50,- Kč
odjel do Prahy, kde chtěl obojí prodat. Dále dne 23. 1. 1998, v přesně nezjištěné době
v odpoledních hodinách, na dálnici D5, směrem do Prahy, před odbočkou na Brno,
zastavil mot. vozidlo tovární zn. Peugeot 205, spz. R-DJ-475, mpz: D, a stejnou zbraní
uvedenou výše a stejným způsobem dvakrát vystřelil přes igelitovou tašku na řidiče
poškozeného Friedricha Kuttenbergera, občana SRN, opakovaně zasáhl v oblasti
hrudníku, což zapříčinilo vnitřní krvácení a následnou smrt. Poškozenému
Kuttenbergerovi odcizil 600,- DN v hodnotě 11.673,- Kč a částku 1.000,- Kč na
hotovosti a další věci v celkové hodnotě 9.638,20,- Kč. Těo mrtvého uložil v autě mezi
zadní a přední sedadla a odjel do Prahy, kde vozidlo odstavil. Dne 26. 1. 1998
v časných ranních hodinách odjel s vozidlem do katastru obce Luka, okr. Karlovy Vary,
kde mrtvolu Kuttenbergera ukryl u hřbitovní zdi a vrátil se zpět do prahy prodat osobní
automobil a odcizené věci.68
Posledním případem je zvláštní případ se jménem „Mrzák“. Z pohledu
kriminalistické balistiky nás bude zajímat podomácku vyrobený revolver s tlumičem,
který byl nalezen při domovní prohlídce. Jedná se o osmikomorový válec,
pravděpodobně na náboje ráţe 9 mm Luger či .38 Spicial, zbraň se měla nabíjet
jednotlivě. Z technické úrovně řešení i realizace je patrné, ţe Mrzák toho o zbraních
moc nevěděl a nebyl to zvláštní řemeslník. Kriminalistické zkoumání zbraně prokázalo,
ţe se z revolveru v minulosti střílelo. Zbraň je součástí přílohy č. 23. Pachatel Vladimír
Štěpánek (Mrzák) opakovaně útočil v letech 1999 – 2003 na veřejné objekty.
Zanechával nástražné výbušné systémy u železničních tratí, hotelů, soch a také
v čekárně nemocnice. Jeho cílem byly ztráty na lidských životech. Na místech činu
zanechával písmeno „M“, které znamenalo „Mrzáci“ a byl to podpis, který používal i
při zasílání anonymních výhružných dopisů. Pachatel Mrzák byl 68 let starý důchodce
z Prahy 9. Při zadržení během jeho poslední akce se pokusil spáchat sebevraždu
(několikrát se bodl zavíracím nožem do krku) a zemřel o necelé dva týdny později.69
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8. Závěr
Kapitolu závěr bych rád věnoval krátkému ohlednutí se za mou dosavadní prací
a jejímu zhodnocení. Jak jsem jiţ uvedl v samotném úvodu, mým cílem není proniknout
k detailům a technickým podrobnostem kriminalistické balistiky, ale nabídnout
komplexní pohled na problematiku. Tento cíl povaţuji za splněný. Téma balistiky a
především té kriminalistické se mi zpracovávalo velmi dobře. Zpestřením při psaní této
práce pro mne bylo zahrnutí experimentu do kapitoly 7, respektive podkapitoly 7.5
Airsoftové zbraně – experiment. Je zřejmé, ţe experiment probíhal v amatérských
podmínkách, přesto z něj můţeme vyvodit konkrétní závěry a tato praktická součást
můţe být inspirací k podobným pokusům pro mé kolegy v budoucnu.
Závěr je vlastně takovým vyvýšeným bodem celé práce, kde se autor můţe
zastavit a rozhlédnout se nad svým dílem, hodnotit jej a přemítat nad ním. Jistě mi dáte
za pravdu, ţe kvalitní práce by měla k přemítání nad tématem dovést kaţdého čtenáře.
Ohlíţel-li jsem se za svou prací, rád bych se také podíval vpřed, do blízké budoucnosti,
která obor kriminalistické balistiky nejspíše čeká.
Budoucnost kriminalistické balistiky je nepochybně jistá, dokud tu budou střelné
zbraně, bude třeba expertů v tomto oboru. Je patrné, ţe se tento obor vyvíjí paralelně
s vědecko-technickým pokrokem, neustále se vyvíjejí nové materiály, vyrábí se zbraně a
střelivo s pomocí nových výrobních postupů. To vše musí kriminalistická balistika
sledovat a s tímto vývojem drţet krok, reagovat např. na dokonale organizovaný
mezinárodní zločin, který efektivně vyuţívá moderní technologie. Budoucnost spatřuji
v neustálém zdokonalování výpočetní techniky, databází, expertních systémů a sítě
internet, jakoţ i moţné vyuţití nanotechnologií. Pro boj s nadnárodním zločinem je
velice důleţitá postupná integrace na evropské i celosvětové úrovni. V roce 1995
vznikla organizace ENFSI jejímţ členem je od roku 1998 i Kriminalistický ústav Praha
(v jejím rámci působí expertní skupina palných zbraní EWG Firearms).
Úplný závěr patří slovům nestora americké balistiky Magratha: „… zůstaň vždy
mužem vědy, není tvým úkolem pomstít oběť, zachránit nevinného nebo zničit viníka;
tvůj úkol je výlučně vědecky vypovídat v rámci tvých znalostí a schopností…“.
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9. Abstract
Kriminalistická balistika
Tato diplomová práce seznamuje čtenáře s oborem kriminalistické balistiky a
základní terminologií. Jelikoţ není moţné probrat toto téma podrobně, snaţil jsem se
nabídnout odborné minimum pro obor kriminalistické balistiky. Zásadní cíl mé práce
spatřuji v komplexním pohledu na problematiku moderní kriminalistické balistiky.
Práce se skládá z úvodu, šesti kapitol, závěru a příloh. Úvod obsahuje stručné
seznámení s tématem práce a s důvody proč se autor práce rozhodl pro téma
kriminalistické balistiky.
Následuje kapitola „Historický vývoj střelných zbraní“, ve které se seznámíme
s historií zbraní, respektive střelných zbraní. Podkapitola „Historický vývoj
kriminalistické balistiky“ zahrnuje vývoj oboru v zahraničí a také historii na území
bývalého Československa, včetně známého případu zabití hraběnky Windischgrätzové.
Kapitola „Pojem kriminalistické balistiky a její význam“ seznamuje čtenáře se
základním dělením krim. balistiky, dále s objekty zkoumání a výskytem balistických
stop.
Kapitola s názvem „Druhy objektů balistického zkoumání“ je rozčleněna do tří
podkapitol a čtenář se dozví o základním dělení střelných palných zbraní, o jednotlivých
částech jednotného náboje.
Následuje kapitola „Základní oblasti zkoumání“. Tato kapitola je zaměřena na
samotné zkoumání zbraní a střeliva, základní terminologii (účinek a účinnost), téţ se
zabývá individuální identifikací zbraně.
Předposlední kapitola s názvem „Rozdělení metod zkoumání v kriminalistické
balistice“ se zaměřuje jednak na technický stav zbraně a střeliva, ale téţ na makro a
mikroskopické zkoumání. Čtenář se seznámí s experimentálními a výpočetními
metodami. Poslední podkapitola je věnována povýstřelovým zplodinám.
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Poslední kapitola nahlíţí na kriminalistickou balistiku v praxi. Je rozdělena
celkem do šesti podkapitol: „Postavení a úloha znalce v trestním řízení“, „Balistická
expertiza“, „Postup při zkoumání zbraně, střeliva, vystřelené střely a nábojnice“,
„Účinky zbraní a střeliva na ţivé cíle“, „Airsoftové zbraně – experiment“ a „Případy
pouţití střelné zbraně při páchání trestné činnosti“. Součástí kapitoly je téţ vlastní
experiment.
Závěr je shrnutím tématu a zhodnocením práce. V závěru je věnován prostor
budoucímu vývoji oboru kriminalistické balistiky.

Klíčová slova: kriminalistická balistika, zbraň, střelivo

Forensic ballistics
The goal of this thesis is to initiate readers into the branch of criminalistic or
forensic ballistics and to its basic terminology. It is not possible to compile this theme at
full length, there is no sufficient space for it, therefore I offer professional minimum of
criminalistic ballistics. The fundamental purpose of my thesis is to afford the complex
view of problems of modern forensic ballistics.
The thesis is composed of introduction, six chapters, conclusion and
supplements. Introduction defines short acquaintance with theme and with reasons why
I decided on the subject of criminalistic ballistics.
The following chapter “Historic development of fire arms” features history of
weapons or fire arms. The subchapter “Historical development of forensic ballistics”
includes the development of the branch abroad and in the territory of late
Czechoslovakia too, including the well-known case of manslaughter of countess
Windischgrätz.
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The chapter “Conception of forensic ballistics and its signification” illustrates
basic division of criminalistic ballistics, then illustrates objects of investigation and
occurrence of ballistics clues.
The chapter named “Categories of object in ballistics investigation” is divided
into three subchapters and readers can learn basic dividing of fire arms and all parts of
projectile.
Next chapter “Basic areas of investigation” focus on investigation of guns and
ammunition, fundamental terminology (effect and effectivity) and individual
identification of guns too.
Next to the last chapter named “Division of methodical investigation in
criminalistic ballistics” concentrates on technical status of guns and ammunition, macro
and microscopic investigation. The reader can learn how to operate with empirical and
computing methods. The last subchapter studies questions of post-shot products.
Last chapter shows how criminalistic ballistics can be helpful in practice. It is
divided into six subchapters, among others ballistics expertise or “Airsoft guns –
experiment” and casuistry.
The main purpose of conclusion is to summarize the theme and appreciate the
thesis. Finally there is outlined the incoming development of forensic ballistics.

Keywords: forensic/criminalistic ballistics, fire-arms, guns, ammunition
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6. zdroj: PLANKA, Bohumil et al. Kriminalistická balistika. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 483

7. Místo činu vraždy Anny Maierové

7. zdroj: ŠULC, V. Krvavá paměť. Policista, 2009, č. 12, s. 3

- 73 -

8. Stopy po výstřelu na povrchu střel
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20. Tabulka s originály – balistická expertiza vražedné zbraně Walther

20. zdroj: sbírky Muzeum Policie ČR, autor Mgr. Václav Rutar

- 84 -

21. Pitevní protokol Ivana Klána
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23. Případ „Mrzák“ – podomácku vyrobený revolver s tlumičem
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