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V textu použité zkratky: 
 

 

ARO   anesteziologicko-resuscitační oddělení 

HZS   hasičský záchranný sbor 

OČTŘ   orgány činné v trestním řízení 

OOP ČR  obvodní oddělení Policie ČR 

OŘP ČR  okresní ředitelství Policie ČR 

SKPV   služba kriminální policie a vyšetřování 

SVS   stálá výjezdová skupina 

TŘ   zákon č.141/1961 Sb., v platném znění (trestní řád) 

TZ   zákon č.40/2009 Sb., v platném znění (trestní zákoník) 

ÚSKPV  úřad služby kriminální policie a vyšetřování 

ViCLAS  Violent Crime Linkage Analysis System 
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Úvod 
 

Tématem diplomové práce je „Metodika vyšetřování vražd (vybrané 

problémy)“. Jelikož je toto téma velmi obsáhlé, není v mých možnostech tuto 

problematiku důkladně zpracovat v rozsahu požadovaném pro diplomovou práci. 

V rámci daného tématu se tedy budu zabývat metodikou vyšetřování sériových vražd. 

Pokud se laická společnost zajímá o trestné činy, týká se její zájem téměř 

vždy násilných trestných činů – vražd, loupeží, znásilnění -, které ji děsí. Oběti jsou 

zpravidla velmi rozhněvané, pokud byly podvedeny nebo pokud se někdo vloupal do 

jejich domovů, ale tyto emoce vyblednou ve srovnání se strachem ze smrti nebo 

těžkého ublížení na zdraví, které jim může být způsobeno násilným trestným činem.      

Sériové vraždy jsou nepochybně jeden z nejhrůznějších a nejvíce fascinujících 

jevů současné kriminality. Je to fenomén, jehož výzkum je předmětem zájmu 

především kriminologie, psychologie a sociologie. 

Sérioví vrazi nejsou častým jevem s vysokým výskytem, nicméně důsledky 

jejich činů a počet obětí je nezanedbatelný. Počet sériových vrahů se nicméně 

zvyšuje, především ve Spojených státech amerických. Na začátku 20.století připadal 

v USA na sto tisíc obyvatel jeden sériový vrah na rok. Po 2.světové válce tento počet 

klesl, nicméně v šedesátých letech se opět zvýšil. V roce 1980 představoval 10 vrahů 

na sto tisíc obyvatel. V roce 1990 se toto číslo zvýšilo desetkrát. Před čtyřiceti lety 

byl vrah téměř vždy v nějakém poměru se svou obětí, v osmdesátých letech „vrahů-

cizích lidí“ bylo už 25%.1 Zároveň je na místě zmínit, že v období posledních třiceti 

let počet neobjasněných vražd dramaticky stoupá.2  

Sériový vrah je obecně většinou nevyzpytatelný a jeho dopadení záleží 

především na jeho chybě. Pokud jde o vyšetřování, metodická doporučení jsou 

formulována obecně, a to tak, že je lze použít při objasňování všech případů násilné 

smrti a pohřešování osob, tedy i v případech sériových vražd. Vždy je ale nezbytné 

přihlížet ke specifikům sériové vraždy, z čehož vyplývají určité odchylky pro 

vyšetřování, které se tato práce snaží postihnout. 

Mnozí považují za „baštu“ sériových vrahů Spojené státy americké, a to i 

pokud jde o percentuální vyjádření v poměru k počtu obyvatel3. Umožňuje to 

především velká rozloha federace, kde se vrahové mohou svobodně pohybovat mezi 

                                                 
1 DRBOHLAV, A. Etopedie I. Trest smrti versus trest života pro sériové vrahy. 1.vydání. 
Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, str. 56 
2 HICKEY, E.W. Serial Murderers and Their Victims. 2.vydání. Fresno: California State 
University, 1997, str. 6 
3 SNOPKO, M. Vrahovia, I. diel. 1.vydání. Nové Zámky: Psychoprof, 1995, str. 85 
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jednotlivými státy, aniž by jejich skutky byly považovány, alespoň ze začátku, za 

sérii a byla přijata potřebná opatření. V diplomové práci uvádím četné statistiky. 

Tyto se nevztahují k území České republiky, protože u nás je sériová vražda jevem 

prozatím pouze ojedinělým a z jeho výskytu nelze činit věrohodné závěry. Statistiky 

je třeba vykládat tak, že odpovídají údajům zjištěným v USA. 

Cílem mé diplomové práce je poskytnout čtenáři náhled do problematiky 

vyšetřování sériových vražd s tím, že v rámci prostoru danému mi předepsaným 

rozsahem diplomové práce nemohu postihnout vše, proto se zaměřuji na určité body, 

které považuji za stěžejní. Za takové body považuji především vymezení samotného 

pojmu sériová vražda a vysvětlení rozdílu mezi vrahem sériovým, masovým a tzv. 

vrahem na vražedné pouti. Dále stručně rozebírám problematiku právní kvalifikace 

sériové vraždy podle českého trestního práva. Samostatnou kapitolu věnuji 

kriminalistické charakteristice, kde zpracovávám problematiku typických rysů 

sériového vraha, biologickou a sociální předurčenost, psychologii první vraždy, profil 

sériového vraha a dále zde uvádím dělení sériových vrahů na organizované a 

neorganizované s uvedením znaků, které je charakterizují. V rámci kriminalistické 

charakteristiky dále pojednávám o obětech sériových vražd a důraz kladu na 

problematiku způsobů páchání, v rámci níž např. vysvětluji rozdíl mezi pojmy modus 

operandi a signatura. Dále se v rámci kriminalistické charakteristiky věnuji především 

motivu. Třetí kapitolu práce věnuji samotnému vyšetřování, vymezuji jeho 

posloupnost a určité zvláštnosti, jimiž se liší vyšetřování sériových vražd od vražd 

běžných, s důrazem na některé úkony, jejichž řádné a důkladné provedení je 

nezbytné pro zdárný průběh vyšetřování. V předposlední kapitole rozebírám 

behaviorální analýzu jako kriminalistickou taktickou metodu, která zkoumá vztahy 

mezi následkem trestného činu a vlastnostmi pachatele s cílem jeho identifikace. 

Teoretickou část diplomové práce doplňuji konkrétními případy z kriminalistické 

praxe, ale jelikož mám omezený prostor, v němž se mohu této problematice věnovat, 

a trestná činnost sériových vrahů je velmi rozsáhlá, zmiňuji konkrétně jen některé 

vražedné útoky a poté trestnou činnost shrnuji. Pojednat o sériových vrazích 

manželech S. jsem se rozhodla, protože tato kauza je bohužel charakteristická 

fatálními chybami provedenými při vyšetřování, kdy byly jednotlivé případy 

nesprávně vyhodnoceny a uzavírány jako nešťastné náhody nebo sebevraždy. Na tyto 

chyby upozorňuji při dokumentování jejich trestné činnosti. O sériovém vrahovi P.Z. 

pojednávám, protože je to zatím poslední případ tohoto druhu trestné činnosti na 

území ČR. MVV-303/1990, MVV-135/1991 a MVV-192/1991 jsou čísla vyšetřovacích 
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spisů, které pojednávají o třech mladých ženách zavražděných téměř před 20 lety 

v Praze 4, které svého vraha ještě neznají.    

Diplomová práce obsahuje fotografie a autentické výpovědi. Není tomu tak 

proto, aby práce nějak šokovala, ale jejich použití může mnohé napovědět o 

osobnosti sériového vraha. 

 

Kdo jsou vlastně lidé, kteří zabíjejí opakovaně, v sérii? Odkud se berou? Čím 

začíná jejich kariéra sériového vraha? Jaký je jejich každodenní život? Jak vypadá 

sériový vrah? Odpovědi na tyto a mnohé jiné otázky se snažím přinést v této 

diplomové práci. 
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1. Sériová vražda a české trestní právo 

 

1.1 Pojem 
 

Až do počátku 80.let 20.století byli několikanásobní vrazi zařazováni pod 

stejný název – masoví vrazi (mass murderers), aniž by mezi nimi byly činěny rozdíly. 

  

1.1.1 Sériový vrah – “Serial killer”  
 

Sériového vraha charakterizují 3 nebo více odlišných vražedných událostí 

v určitém časovém intervalu (dny, týdny, měsíce), který odděluje každou z vražd. 

Během těchto vražd může zabít několik osob najednou.  

Specifikum tohoto vraha spočívá v jeho chorobné chuti zabíjet, která ho 

odlišuje od vraha z vášně, jenž obvykle zabíjí jen jednou. Jeho jednání se vyznačuje 

promyšleností, své oběti si vybírá. Myslí si, že nikdy nebude dopaden. Má kontrolu 

nad situací tam, kde vrah na vražedné pouti už situaci nezvládá. Pro sériového vraha 

je typické prožívání bohatých fantazijních představ předcházejících samotnému 

trestnému činu, jež po spáchání uspokojí pachatele natolik, že nemusí trestnou 

činnost opakovat hned. Latence mezi jednotlivými činy se však zkracuje a skutky 

nabývají na brutalitě, neboť ony představy přestanou postupem času pachatele 

uspokojovat. 

 

1.1.2 Masový vrah – “Mass murderer”  
 

Masového vraha charakterizují 4 nebo více obětí na stejném místě během 

stejné události. 

Masový vrah je zpravidla velmi frustrovaný muž bílé pleti mezi 25 až 40 lety. 

Průměrný věk masového vraha je 31,15 let. Rád se obléká do vojenského oblečení a 

sbírá zbraně. Obvykle používá poloautomatickou pistoli, nůž nebo výbušniny. Rád 

sleduje násilí v televizi nebo počítačových hrách. Většinou jsou jeho útoky zaměřeny 

na restaurace, školy a jiná veřejná místa, kde se snaží zabít co nejvíce lidí. Obvykle 

také útočí na členy své rodiny nebo naopak na skupinu osob, která s jeho problémy 

nemá nic společného. Typický je rychlý a nečekaný útok, který využije možnosti 
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překvapení. Napadá často skupiny lidí zbraní z velké dálky a preferuje ženy. Po činu 

propadá depresi, která může vyústit v sebevraždu. 

Masového vraha je větší šance vystopovat a dopadnout. Jednání není tak 

důmyslné a organizované jako u sériového vraha. 

 

1.1.3 Vrah na vražedné pouti – “Spree” killer  
 

Vraha na vražedné pouti charakterizují vraždy na různých místech ve velmi 

krátkém časovém úseku. Zločiny vyplývají z jediné události a jejich sled může trvat 

jistou časovou periodu. Nezajímá se o identitu svých obětí. 

Jde zpravidla o bílého muže mezi 20 až 30 lety. Průměrný věk takového vraha 

je 29,85 let. Představuje konglomerát masového a sériového vraha. Dopadení bývá 

nejkomplikovanější.  

 

Tab. 1: Srovnávací atributy jednotlivých typů několikanásobných vrahů 

ATRIBUTY SÉRIOVÝ VRAH MASOVÝ VRAH SPREE KILLER 

MINIMÁLNÍ 

POČET OBĚTÍ 

3 a více 4 a více 4-5 a více 

ČETNOST 

ZABÍJENÍ 

v řádu měsíců nebo 

let 

v řádu hodin a dnů v řádu dnů, týdnů 

nebo měsíců 

POČET OBĚTÍ ZA 

JEDEN ÚTOK 

1-2 co nejvíce 1-2 a více 

BARVA PLETI/ 

POHLAVÍ/ VĚK 

PACHATELE 

bílá/muž/20-30 let   bílá/muž/25-40 let bílá/muž/20-30 let  

OBVYKLÝ 

ZPŮSOB VRAŽDY 

ubodání/uškrcení zastřelení ubodání/zastřelení 

ZBRAŇ nůž/provaz střelná zbraň nůž/střelná zbraň 

PROFIL OBĚTI zejména ženy spíše ženy než muži ženy a muži 

ORGANIZAČNÍ 

TYPOLOGIE 

25% 

neorganizovaných, 

75% organizovaných 

neorganizovaní neorganizovaní 

MOTIV sex/izolacionismus izolacionismus/msta/ 

destruktivismus 

izolacionismus/msta/ 

destruktivismus 
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ZNÁSILNĚNÍ/ 

SADISMUS 

ano 

(organizovaný)/ 

ano 

(neorganizovaný) 

ojediněle/ne možná/ne 

NÁSLEDKY ČINU nebývá dopaden frustrace, 

sebevražda 

nebývá dopaden4  

 

1.1.4 Srovnání 
 

Masové vraždy se v porovnání se sériovými vraždami objevují častěji. 

V posledních letech můžeme v USA sledovat, že nová masová vražda se zde objevuje 

přibližně každý týden, což představuje prudký nárůst oproti dřívějším letům, kdy se 

nový případ masové vraždy objevoval přibližně každý měsíc.5 

Masoví vrazi jsou obvykle dopadeni nebo zabiti policií, spáchají sebevraždu, 

nebo se sami policii přihlásí. Sérioví vrazi naopak vynakládají zvláštní úsilí, aby se 

vyhnuli odhalení. 

Přítomnost obou typů vrahů vyvolává u veřejnosti strach a obavy, nicméně 

tato reakce je v případě masového vraha mnohem více lokálně omezená.6 

  

1.2 Sériová vražda v českém trestním právu 
 

1.2.1 Právní kvalifikace 
 

Vražda je nejzávažnějším trestným činem proti životu, který je uveden v § 

140 hlavy I. části druhé TZ7. Vrahové a jejich oběti představují dva protipóly aktérů 

                                                 
4 DRBOHLAV, A. Etopedie I. Trest smrti versus trest života pro sériové vrahy. 1.vydání. 
Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, str. 69-71 
5 HICKEY, E.W. Serial Murderers and Their Victims. 2.vydání. Fresno: California State 
University, 1997, str. 7 
6 HICKEY, E.W. Serial Murderers and Their Victims. 2.vydání. Fresno: California State 
University, 1997, str. 7-10 
7 (1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let. (2) 
Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán odnětím 
svobody na dvanáct až dvacet let. (3) Odnětím svobody na patnáct až dvacet let nebo 
výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a) na 
dvou nebo více osobách, b) na těhotné ženě, c) na dítěti mladším patnácti let, d) na úřední 
osobě při výkonu nebo pro výkon její pravomoci, e) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi 
v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, f) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu 
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tragických událostí s dalekosáhlými a nezvratnými následky. Vrahové jsou ti, kteří 

uplatňují neomezenou moc nad jinými, korunovanou jednáním, kterým vyhasínají 

jejich životy.8 Z hlediska míry úmyslného způsobení následku je rozlišována vražda 

prostá (§ 140 odst.1 TZ) a vražda spáchaná s rozmyslem nebo po předchozím uvážení 

(§ 140 odst.2 TZ). 

Vražda prostá je vymezena vůči vraždě spáchané s rozmyslem nebo po 

předchozím uvážení negativně. Jde tedy o úmyslné usmrcení jiného, které bylo 

spácháno bez rozmyslu nebo předchozího uvážení. Důvodová zpráva uvádí v této 

souvislosti jednání pachatele v náhlém hnutí mysli, v afektu a podobných stavech. 

Vražda spáchaná s rozmyslem nebo po předchozím uvážení je formulována jako 

samostatná skutková podstata, po obsahové stránce však jde spíše o kvalifikovanou 

skutkovou podstatu. Rozmysl představuje vyšší stupeň úvahy zahrnující i další 

důsledky činu, nejen usmrcení oběti, při rozmyslu má pachatel možnost zhodnotit 

důvody, jež svědčí pro jeho rozhodnutí vraždu spáchat, ale i důvody, které jej mohou 

od vraždy odrazovat. U rozmyslu jde tedy o racionální jednání pachatele směřující 

k zamýšlenému cíli. Předchozí uvážení se liší od rozmyslu časovým vymezením a vyšší 

intenzitou. V případě vraždy spáchané po předchozím uvážení by mělo být patrné 

stadium přípravy.9  

Objektem trestného činu vraždy je lidský život. Pro správné vymezení 

takového objektu je potřebné určit, kdy začíná a kdy končí lidský život. Předmětem 

útoku může být jen živý člověk.  

Objektivní stránka vraždy je vymezena způsobením následku, kterým je 

usmrcení. Trestné je i uspíšení smrti, která by byla nastala třeba i za krátkou dobu. 

Jednání může spočívat v konání i opomenutí. 

Pachatelem vraždy může být kdokoli. 

Subjektivní stránka je představována úmyslem. Úmysl pachatele musí 

směřovat k usmrcení člověka.10 

                                                                                                                                               
zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, 
nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku 
vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle 
zákona, g) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, 
národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez 
vyznání, h) opětovně, i) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo j) v úmyslu získat pro 
sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin 
nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky. (4) Příprava je trestná. 
8 SNOPKO, M. Vrahovia, I. diel. 1.vydání. Nové Zámky: Psychoprof, 1995, str. 13  
9 JELÍNEK, J. a kolektiv. Trestní právo hmotné. 2.vydání. Praha: Leges, 2010, str. 478-479 
10 ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 1.vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2010, str. 1297-1302 
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Od nabytí účinnosti trestního zákoníku se u odborné veřejnosti vyskytují různé 

názory na problematiku právní kvalifikace sériové vraždy, které souvisejí 

s charakterem ustanovení § 140 odst.2 TZ. Zatím neexistuje judikatura, která by se 

k této věci vztahovala. Jelikož se v diplomové práci zabývám metodikou vyšetřování 

sériových vražd z kriminalistického hlediska a těžiště této práce nespatřuji 

v problematice právní kvalifikace, zmiňuji možné varianty řešení tohoto problému, 

aniž bych se k nim blíže nějak vyjadřovala. Podle současného právního stavu lze 

provést kvalifikaci jako souběh trestných činů vraždy podle § 140 odst.1, 3  písm. h), 

i), j) TZ s ohledem na okolnosti konkrétního případu nebo § 140 odst.2, 3 písm. h), i), 

j) TZ, někteří odborníci nicméně uvádějí i variantu § 140 odst.1, 2, 3 písm. h), i), j) 

TZ. Jeden pokračující trestný čin vraždy podle § 140 odst.1, 3 písm. a) TZ, § 140 

odst.2, 3 písm. a) TZ nebo § 140 odst. 1, 2, 3 písm. a) TZ je také v úvahu přicházející 

právní kvalifikace, pokud se podaří prokázat existenci jednotného záměru již při 

prvním vražedném útoku. 

 

1.2.2 Počátek lidského života 
 

Za hranici, kdy lidská bytost přestává být plodem a stane se člověkem, je 

považován začátek porodu. Komplikací ale může být právě určení začátku porodu. 

V nauce převládá nicméně názor, že za počátek porodu z právního hlediska je nutno 

považovat okamžik, kdy dítě začne opouštět tělo matky.11  

 

1.2.3 Smrt a posmrtné změny 
 

Konec života představuje smrt. Smrtí se rozumí biologická smrt mozku, tj. 

takový stav organismu, u kterého je obnovení všech životních funkcí vyloučeno.12 

Konstatovat smrt může pouze lékař. Při nástupu smrti po vyřazení centrálních 

regulačních mechanismů různě rychle odumírají buňky a buněčné systémy – reakce na 

adekvátní podněty, které nastanou v období odumírání až do odumření poslední 

buňky, se nazývají supravitální (pohyb střev, spermií, …). 

                                                 
11 JELÍNEK, J. a kolektiv. Trestní právo hmotné. 2.vydání. Praha: Leges, 2010, str. 477 
12 ŠTEFAN, J., HLADÍK, J. Soudní lékařství a zdravotnicko-právní otázky 1.vydání. Praha: UK 
Praha – Vydavatelství Karolinum, 1996, str. 136 
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Mezi posmrtné změny lze zařadit např. posmrtné skvrny, posmrtnou ztuhlost, 

chladnutí těla, zasychání kůže a sliznic a hnilobné změny. Podle stupně rozvoje 

posmrtných změn lze určit přibližnou dobu smrti. 

Posmrtné skvrny vznikají klesáním krve na nejníže položených částech těla. 

První se vyvinou za 20 až 45 minut, plně vyvinuty jsou za 6 hodin. Intenzita skvrn 

závisí na množství krve v těle a na druhu smrti. V místech, kde působí tlak podložky, 

se nevytváří. Barvu mají modrou až modrofialovou, ale mohou být také červené. 

Zpočátku mohou skvrny tlakem snadno vymizet, po 2 až 3 dnech se to ale již 

nepodaří. Při změně polohy těla do 10 až 12 hodin se stěhují. 

Pokud jde o posmrtnou ztuhlost, dochází v okamžiku smrti k ochabnutí svalů, 

poté nastává ztuhnutí svalstva (asi 1 hodina po smrti). Posmrtná ztuhlost nastává 

nejdříve na obličeji, šíji a horních končetinách. Plně vyvinutá je za 6 až 12 hodin. 

Rychlost rozvoje, stupeň a doba trvání záleží např. na teplotě zevního prostředí. 

Ztuhlost pomíjí za 2 dny, za 3 až 4 dny pomine úplně, ale při nižších teplotách může 

trvat déle. 

Chladnutí těla je nerovnoměrné (nejdříve chladnou ruce a nohy), rychlost 

závisí především na teplotě okolí, proudění a vlhkosti vzduchu, síle tukového 

polštáře, oblečení, přikrytí těla, … V zimě za mrazu, na sněhu nebo na ledu tělo 

vychladne za půl až 1 hodinu, ve vodě do 2 hodin, v přírodě na jaře a na podzim asi 

za 6 hodin. Teplota v konečníku klesá asi o 1°C za hodinu v prvních hodinách po smrti 

u lehce oblečených přiměřené výživy a v místnosti s teplotou 18°C. Zpočátku je 

pokles rychlejší, později pomalejší. Nejdéle se udržuje teplo v podpaží, v podbřišku a 

v okolí genitálu. 

Zasychání kůže a sliznic vzniká ztrátou vody odpařující se z povrchu těla. Kůže 

zasychá nejdříve tam, kde je pokožka tenká a vlhká zaživa, nebo tam, kde je 

poškozena rohová vrstva kůže. Zasychání je patrné hlavně na rtech, genitálu a 

spojivkách. První známky zasychání jsou pozorovatelné již za 3 hodiny po smrti.  

Autolýza (samovolný rozpad tkání) je vyvolána vlastními enzymy. Hnilobu a 

tlení vyvolávají bakterie, kvasinky, nižší houby a mikroorganismy. Autolýza probíhá 

v nadledvinkách, v pankreatu, ve sliznici žaludku a později přechází v rozklad těla 

hnilobnými bakteriemi. Hniloba je patrná za 1 týden, pokud je tělo na vzduchu, za 2 

týdny, pokud je ve vodě, za 8 týdnů, pokud je v zemi. Bakteriálním rozkladem se 

vytváří hnilobné plyny, difúzí plynů dochází k nazelenalému zbarvení kůže břicha. 

Vnitřní orgány nejdříve mění barvu na hnědočervenou až zelenočernou, poté jejich 

struktura mizí, jsou mazlavé, roztékají se. Začátkem 2.týdne se tvoří hnilobné 

puchýře vyplněné hnilobnou tekutinou a hnilobnými plyny, které snadno praskají. Za 
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2 až 3 týdny se pokožka oloupe, odpadají vlasy. Za 2 až 3 měsíce mizí tělesné 

tekutiny, dochází k vysychání, již převládá proces tlení. Pokud je tělo v zemi, za 6 až 

12 měsíců dochází k rozpadu kůže a měkkých částí těla, za 1 až 2 roky obličejové 

dutiny zejí, kosti jsou vpředu obnaženy a za 10 let jsou zachovány jen kosti a vlasy. 

Pokud jde o biologické činitele urychlující rozklad, lze se s nimi setkat na 

vlhkých místech jako v očních štěrbinách, obličejových otvorech, v podpaží, v okolí 

zevního genitálu a v místech zranění. V létě jsou již za několik hodin na těchto 

místech nakladená drobná žlutavá muší vajíčka, z nichž se za 24 hodin vyvinou larvy, 

které se v závislosti na teplotě a druhu hmyzu za určitou dobu zakuklí a z kukel pak 

vylézají mouchy. Z hmyzu mrtvolu rozrušují dále např. mravenci a brouci. Rozrušení 

mrtvoly někdy napomáhají zvířata (hlodavci, ptáci, kočky, psi). 

Mumifikace je zvláštní forma posmrtného rozkladu, kdy dochází ke ztrátě 

tekutin a vysychání těla v suchém, teplém a větraném prostředí. Pitvu v tomto 

případě nelze provést, tělo má v důsledku zachování jen svalové a podpůrné tkáně 

hmotnost pouze 5 až 7 kg. Adipocire (zmýdelnění) nastává při nedostatku nebo za 

nepřístupu vzduchu za přebytku vody. Podstatou zmýdelnění je přeměna tuku na 

mrtvolný lipoid (šedobílá hmota). K úplnému zmýdelnění dojde nejdříve za 2 až 3 

roky. Pro adipocire je charakteristický silný zápach, vnitřní orgány jsou zachovány a i 

po dlouhé době lze prokázat mechanické poranění. Balzamace je konzervace těla 

s cílem zabránit pomnožování hnilobných bakterií, rozkladu těla a přístupu členovců. 

Provede se pitva, vnitřní orgány se rozkrájí a naloží do balzamační tekutiny, poté se 

orgány vkládají zpět, tělo se zašije, umyje a obleče.13 

                                                 
13 KVAPILOVÁ, H., DOGOŠI, M. Soudní lékařství pro právníky a policisty. 2.vydání. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2007, str.75-85 
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2. Kriminalistická charakteristika 
 

2.1 Pachatelé sériových vražd 
 

2.1.1 Charakteristika sériového vraha 
 

Sérioví vrazi jsou zpravidla bílí heterosexuální muži ve věku 20-30 let, kteří 

mají často sexuální dysfunkci a nízké sebeovládání. Na rozdíl od běžných vražd, kdy 

pachatelem je černoch ve zhruba 50% případů, v případě sériových vražd se jedná jen 

asi o 20% případů. Průměrný věk sériových vrahů je 27,27 let v okamžiku spáchání 

prvního zločinu a 31,44 let v době posledního zločinu. Jejich útoky mají téměř vždy 

sexuální podstatu. Někdy se vracejí na místo činu nebo ke hrobu svých obětí a 

připomínají si svůj čin. Pachatelé sériových vražd chtějí svými činy docílit hlavně síly, 

dominance a kontroly. 

Výzkumy zločinců ohledně stupně inteligence prokázaly průměrné IQ od 91 do 

93 bodů, což představuje nižší intelekt ve vztahu k většinové populaci, kdy se průměr 

pohybuje kolem 100 bodů. Obecně lze říci, že zločiny spáchané méně inteligentními 

zločinci jsou ty, které jim přinesou okamžitý zisk, naopak inteligentnější zločinec své 

činy pečlivě připravuje a  organizuje do detailů, aby se vyhnul chybám. Sériový vrah 

je obvykle velmi inteligentní, jeho IQ se pohybuje kolem 110 bodů a IQ pachatele 

znásilnění v sérii kolem 120 bodů. Je třeba ale mít na vědomí, že útočníkova 

schopnost usmrtit bez možnosti odhalení jeho činu je spíše otázkou rafinovanosti a 

schopnosti klamat než studijních znalostí. Tzv. modré límečky a nekvalifikované 

práce jsou daleko více obvyklejším zaměstnáním mezi sériovými vrahy než ta, která 

vyžadují vyšší vzdělání.14 Mezi sériové vrahy je nezbytné zařadit také členy 

nemocničního personálu, kteří vraždí děti, seniory nebo těžce nemocné v jakési 

snaze pomoci jim od utrpení. 

Podle pohlaví dominují mezi vrahy muži, ale i ženy mají samozřejmě své 

zastoupení. Především v 90.letech 20.století stoupla účast žen na tomto jevu. V USA 

je 92% sériových vrahů a 8% sériových vražedkyň. Pokud se žena stane sériovým 

vrahem, je mnohem obtížnější ji dopadnout, jelikož nebudí tolik podezření jako muž, 

je opatrnější, preciznější, její práce je metodická, nesvěřuje se a nepřiznává ke 

                                                 
14 HICKEY, E.W. Serial Murderers and Their Victims. 2.vydání. Fresno: California State 
University, 1997, str. 152-153 
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svým činům. Zároveň je prokázáno, že žena mění svou motivaci a užití vražedného 

násilí podle situace. Sériové vražedkyně mají tendenci být „černými vdovami“, které 

zabíjejí své milence, manžely a jiné rodinné příslušníky. Jako motiv výrazně 

převažují peníze. Výzkumy bylo také zjištěno, že jsou zde určité odchylky mezi muži 

a ženami, pokud jde o mučení oběti, zbraň a způsob usmrcení (ženy v dřívějších 

dobách usmrcovaly své oběti méně viditelnými způsoby, nicméně v souvislosti 

s emancipačním procesem se způsob vraždění změnil, muži jako sérioví vrazi 

usmrcují své oběti násilněji v porovnání se ženami), pronásledování nebo naopak 

nalákání oběti, organizaci místa činu apod. Shody lze naopak nalézt ve stupni 

vzdělání, dysfunkčnosti rodiny, rase a zaměstnání. 

V celkovém poměru účasti mužů a žen zastávají ženy 15% všech násilných činů 

a 28% majetkové trestné činnosti. Trestně stíhané ženy jeví častěji 

psychopatologickou symptomatiku. Vyšší podíl na trestné činnosti je tam, kde ženy 

požívají více svobod a rovnoprávnost s muži.  

Většina sériových vrahů netrpí psychotickými poruchami, nicméně u nich bývá 

diagnostikována porucha osobnosti. Většinou se jedná o asociální poruchu, maligní 

narcismus, sadismus. 

Významnou oblastí zkoumání u sériových vrahů je jejich sexuální preference. 

Většina poruch má kořeny v traumatických zážitcích prožitých v dětství nebo 

dospívání. Pro příklad uvádím: 

� antropofagie – pojídání masa z těla oběti 

� autoerotika – sebeuspokojování zahrnující např. masturbaci nebo 

erotickou asfyxii 

� koprofilie – uspokojení skrze dotýkání a pojídání exkrementů a moči 

� exhibicionismus – úmyslné vystavování genitálu nic netušícím cizím 

lidem 

� fetišismus – nalézání sexuálního uspokojení nahrazováním sexuálního 

partnera pouhými předměty, v případě sériových vrahů jde např. o 

odřezávání prsou nebo pohlavních orgánů svých obětí pro účely 

pozdějšího použití k vlastnímu uspokojení 

� gerontofilie – vyhledávání starých lidí opačného pohlaví pro sexuální 

účely  

� nekrofilie – sexuální styk s mrtvým tělem 

� pedofilie – sexuální styk s dítětem, ačkoli většina pedofilů nemá 

v úmyslu uchýlit se k násilí vůči svým obětem, někteří sérioví vrazi 

odstraňují své oběti jako důkazy svých zločinů 
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� sadomasochismus – působení duševní nebo tělesné bolesti jiným nebo 

sobě 

� voyerismus – dosahování sexuálního uspokojení sledováním intimního 

počínání nic netušících anonymních objektů 

 

2.1.2 Biologická a sociální předurčenost 
 

Při hledání příčin chování sériových vrahů musíme vzít v potaz biologické i 

sociální faktory. V zájmu objektivity je nezbytné přiznat těmto faktorům rovnoměrný 

vliv. Obecně platí, že co je geneticky dáno a předurčuje určitý vývoj, může být 

vhodným působením rodiny a společnosti potlačeno. Cílem této práce není podrobně 

se zabývat výše uvedenými faktory, nicméně považuji za potřebné v rámci snahy o 

určitou celistvost této práce je zmínit a podrobněji pojednat o vlivu rodiny jako 

faktoru, který z hlediska formování osobnosti člověka je ovlivnitelný. 

Na formování charakteru, lidskosti a vnímání dobra a zla se u sériových vrahů 

podílí významně rodina. Rodina v případě sériových vrahů většinou nesplňuje základní 

funkce jako je například uspokojování potřeb. Při neuspokojování potřeby jistoty a 

bezpečí bude dítě neustále očekávat chladné a negativní reakce, bude nejisté a 

tento pocit si bude kompenzovat např. agresivitou. Zlo páchané na dítěti se mu jeví 

jako normální stav, ve snaze odolat mu se uzavírá do vlastního světa plného představ 

o smrti a odplatě. Zlo neodmítá a připouští ho jako pravděpodobně jedinou možnost. 

Sní o nadřazenosti a dominanci v budoucnosti. Během života se často tento jedinec 

pokouší o založení rodiny nebo přátelství, tyto snahy však končí často rozchodem, 

vraždou blízkého nebo kopírováním naučené agrese z dětství. Sériový vrah je 

nevyrovnaný jedinec bez schopnosti ovládat touhu zraňovat, mstít se.15 

Vývoj představ vražedného jednání lze sledovat v mnohých případech 

sériových vrahů již v dětství. Dítě často sní o ničení a bolesti, od rozbíjení věcí 

přechází také k týrání zvířat, kdy se vyžívá v jeho bolestném nářku a nedostatečných 

obranných reflexech. Samozřejmě k tomu přispívá i brutalita rodičů. Neznamená to 

ale, že každé dítě, které mučí zvířata, musí v dospělosti vraždit. Za utnutí tohoto 

popudu může interiorizace sociálních norem a kategorický imperativ, naopak za 

realizaci odpovídá citová deprivace, geny a spouštěcí mechanismy.16  

                                                 
15 DRBOHLAV, A. Etopedie I. Trest smrti versus trest života pro sériové vrahy. 1.vydání. 
Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, str. 19-20 
16 DRBOHLAV, A. Etopedie I. Trest smrti versus trest života pro sériové vrahy. 1.vydání. 
Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, str. 59 
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Mnoho sériových vrahů nemělo v dětství možnost navázat něžný vztah 

k druhému člověku. U agresivních sexuálních delikventů lze pozorovat chybějící 

možnost identifikace s otcem a frustrující vztah k matce. Nepřítomnost vzoru mužské 

a ženské role je spolu s poznaným násilím v brzkém věku často příčinou sociálně 

patologické modelace osobnosti.  

 

2.1.2.1 Negativní výchova matky jako motiv k vraždě 
 

Jde o model, kdy se jedná o chlapce, který byl nezřídka vychováván jen 

matkou, v raném dětství byl i přes citový deficit rozmazlován a nenaučil se 

vyjadřovat své city. Deficit otce a těsná vazba na matku jej žene do zajetí, z něhož 

se snaží osvobodit náhradním ukojením. Příkladem projevu takové záště často u 

sériových vrahů bývá týrání zvířat nebo obtěžování vrstevníků. Nesamostatnost, 

potlačovaný strach a také chybějící sociální kontakty způsobují, že se tento muž 

neumí ženě dvořit, neumí ji svádět. Hlad po sexualitě, touha po dominanci a uznání 

jsou ukojeny násilím. Nikdy nedovede na rovinu vyjádřit svou touhu slovy, mnozí 

z nich těžko navazují verbální kontakt s ženou. Ženy bývají bezohledně a se zuřivostí 

osočovány, spoutávány, týrány a škrceny. Mnoho sériových vrahů oběť rozčtvrtí a 

uřízne ji hlavu, což lze právě chápat jako podmanění násilníkově dominanci. Obětí 

takových vrahů se často stávají ženy, které jsou nápadnou kopií jejich matky.17 

Ti, kteří zabijí vlastní matku, takto většinou realizují své dlouholeté 

představy. Cítí pak zadostiučinění a uvolnění se dominanci.   

I přes výše uvedené nelze generalizovat, že by výchova jen jedním z rodičů 

byla sama o sobě něčím předurčujícím. 

 

2.1.2.2 Negativní výchova otce jako motiv k vraždě 
 

Jedná se především o situace, kdy si otec fyzickým násilím získává autoritu a 

respekt. U násilí na dětech je častá přítomnost otcovy závislosti na alkoholu nebo 

sexuální týrání z pozice síly.  

U brutálních sériových vrahů se princip získávání nadvlády fyzickou převahou 

stává značným motivem. 

Obecně platí, že negativní vlivy rodičovské výchovy mohou, ale také nemusí 

zásadně ovlivnit vývoj dítěte. U sériových vrahů je tato skutečnost ale četná.    

                                                 
17 DRBOHLAV, A. Etopedie I. Trest smrti versus trest života pro sériové vrahy. 1.vydání. 
Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, str. 26-29 
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2.1.3 Psychologie první vraždy 
 

Kriminologickými výzkumy bylo prokázáno, že první vražda je vždy nejtěžší. 

Dále bylo zjištěno, že lidé, kteří už jednou zabili, tak činí snadněji než ti, kteří tak 

nikdy neučinili. Vedle prvního zabití vlastní rukou může být významným vlivem pro 

snadnější zabití i vjemová otupělost k takovému jednání, jako je například 

dostupnost záběrů z vraždy na internetu.18 

 

2.1.4 Profil sériového vraha 
 

Co je oním hybatelem, který vede člověka k vraždění? Lze vytvořit jeden 

profil sériového vraha? 

V současnosti nejsme schopni takový profil vytvořit, nicméně můžeme vymezit 

dílčí projevy, které mohou, ale také nemusí takové chování předurčovat. Přisuzovat 

v případě jednání sériových vrahů nějaké příčině zásadní význam by bylo nesmyslné, 

nicméně je na místě zmínit především rodinnou apatii, násilí a krutost ze strany 

rodičů, intenzivní zkušenost s krví a smrtí, znásilnění v nízkém věku apod. Tito 

jedinci vytlačení na okraj společnosti dokazují zpětnou vazbou míru nakumulovaného 

zla. Mstí se lidem, kteří jsou pro ně anonymní, pro pocit vlastního zadostiučinění a 

ukojení sexuálního libida. 

Hybatelem vražedného jednání je spíše nedostatek něčeho než potence. 

Sérioví vrazi působí často jako nenápadní a odtažití, izolovaní lidé, nicméně ve svém 

nitru ukrývají touhu podrobit si své moci někoho jiného. S tím úzce souvisí tendence 

k sadismu, kanibalismu a sexuálním deviacím. 

V chování sériového vraha je vždy patrná jistá forma sadismu, v umírněnějších 

případech je ale nazývána agresí nebo brutalitou. Přestože z celkového počtu 

sériových vražd představuje pravý sadismus s následkem smrti nebo nekrosadismus 

jen asi 18%, domnívám se, že je na místě uvést některé charakteristiky, jimiž se 

sadistický vrah může vyznačovat: 

� je to zpravidla introvertní samotář, který má jen málo známých a 

žádné blízké přátele, upřednostňuje individuální činnost, např. četbu 

knih 

                                                 
18 DRBOHLAV, A. Etopedie I. Trest smrti versus trest života pro sériové vrahy. 1.vydání. 
Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, str. 79 
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� cítí se nepatřičně a méněcenně, vyjma ve vztahu ke svým zločinům, 

útočí zpravidla poté, kdy utrpí pokles sebevědomí 

� má bujnou fantazii, představuje si sadistické scény, které pak svými 

činy realizuje 

� často je ve věku pětatřicet let, svobodný a vysoké inteligence 

� obyčejně je sexuálně dysfunkční, s normálním sexuálním stykem má 

minimální nebo žádné zkušenosti, může nenávidět ženy 

� mnoho takových lidí si hledá zaměstnání v souladu se svými 

sadistickými sklony (řezník, hrobník) 

� má silně ambivalentní vztah k matce, jeho otec ho nadmíru trestá či 

je autoritativní 

� má velký zájem o pornografii 

� způsob zabíjení lidí je téměř vždy uškrcení 

� záznamy o sadismu se často objevují v souvislosti s týráním psů, 

koček, ptáků 

� když je dopaden a následně hospitalizován nebo umístěn do vězení, 

chová se velmi dobře19  

 

2.1.5 Organizovanost versus neorganizovanost u sériových vrahů 
 

Hlavním ukazatelem, který slouží vyšetřovatelům k sestavení modelu 

osobnosti pachatele, je fakt, zda je vrah organizovaný nebo neorganizovaný. Takové 

profilování s sebou nese některé základní poznatky z místa činu, množství stop atd. 

Tato koncepce rozdělování sériových vrahů pochází od pracovníků FBI 

R.R.Hazelwooda a E.Douglase. Níže uvedená tabulka uvádí některé rozdíly.20 

 

Tab. 2: Rozdíly mezi vrahem organizovaným a neorganizovaným   

ORGANIZOVANÝ VRAH NEORGANIZOVANÝ VRAH 

průměrná až nadprůměrná inteligence pod hranicí průměrné inteligence 

sociálně a právně způsobilý  sociálně nejistý 

zručný, preferuje řemeslná zaměstnání  manuálně neschopný, těžko hledá stabilní 

                                                 
19 DRBOHLAV, A. Etopedie I. Trest smrti versus trest života pro sériové vrahy. 1.vydání. 
Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, str. 60-61 
20 DRBOHLAV, A. Etopedie I. Trest smrti versus trest života pro sériové vrahy. 1.vydání. 
Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, str. 63 
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zaměstnání 

sexuálně způsobilý sexuálně nezpůsobilý 

vrahův otec měl stabilní zaměstnání vrahův otec neměl stabilní zaměstnání 

rozporuplné a spíše nestálé dětství  v dětství zažíval drsné a hrubé zacházení, 

které později kopíruje 

během činu je vyrovnaný a kontroluje své 

nálady 

během činu propadá úzkostným náladám 

trestný čin následuje po užití alkoholu minimálně pije alkohol 

sklon k situačnímu stresu nepodléhá situačnímu stresu 

žije s partnerkou nebo partnerem žije sám 

je v dobré fyzické kondici a hodně 

cestuje autem 

žije a pracuje blízko místa činu 

následuje, kopíruje nebo se zajímá o činy 

ve sdělovacích prostředcích  

nezájem o činy v médiích 

může po činu změnit práci nebo opustit 

město 

významná změna chování po činu 

(zneužívání alkoholu nebo drog) 

 

2.2 Oběti sériových vražd 
 

Úlohou oběti při vzniku trestného činu se zabývá viktimologie – 

interdisciplinární věda o oběti.  

Oběť může být náhodná, ale i předem určená. V případě sériových vražd platí, 

že většinou jsou oběťmi osoby vrahovi neznámé. Zatímco počet těchto případů 

neustále stoupá, případy, kdy jsou oběťmi členové rodiny nebo známí, nejsou tak 

časté. Jen asi 8% pachatelů sériových vražd usmrtilo pouze členy své rodiny, u 

pachatelek se s tímto výběrem obětí můžeme setkat v porovnání s muži jedenáctkrát 

častěji. Jen 10% všech pachatelů se zaměřilo pouze na své známé a opět v případě 

pachatelek je tento výběr obětí častější. Naopak až 61% všech pachatelů zavraždilo 

pouze jim neznámé osoby, zároveň muži si tyto oběti vybírali třikrát častěji.21 

Domnívám se, že preferování neznámých obětí lze odůvodnit faktem, že absence 

vztahů mezi pachatelem a obětí poskytuje vrahovi větší pocit bezpečí a jistoty před 

odhalením. Jistě také sama anonymita a vzrušení z vyhledání nic netušící cizí osoby 

musí lákat mnoho vrahů. 

                                                 
21 HICKEY, E.W. Serial Murderers and Their Victims. 2.vydání. Fresno: California State 
University, 1997, str. 107 
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Jiným faktorem ovlivňujícím výběr oběti je množství síly a kontroly, kterou je 

pachatel schopen vůči své oběti použít. Sérioví vrazi si málokdy vybírají jako své 

oběti osoby fyzicky nebo intelektuálně způsobilejší než jsou oni sami. Oběťmi jsou 

proto především ženy a děti. Přibližně 24% sériových vrahů zavraždilo minimálně 

jedno dítě. Motivem k vraždě v případě sériových vrahů je nejčastěji sexuální 

uspokojení, v případě sériových vražedkyň finanční důvody. Dále také platí, že sérioví 

vrazi si častěji jako své oběti vybírají ženy než muže. 

 

Tab. 3: Nejčastější oběti sériových vrahů22 

OSOBY VRAHOVI NEZNÁMÉ ZNÁMÍ RODINA 

osamělé mladé ženy, zahrnující 

spolužačky nebo prostitutky  

kamarádi a sousedi vlastní děti 

děti (dívky i chlapci)  děti (dívky i chlapci) manželé 

cestující, turisté osamělé ženy, zahrnující 

prostitutky  

vdovy 

lidé v domácnosti dospělí muži ostatní příbuzní – 

synovci, neteře  

nemocniční pacienti, zahrnující 

postižené osoby   

autority, zahrnující 

zaměstnavatele nebo domácí 

sourozenci 

opuštění lidé pacienti prarodiče 

 

Oběť může být napadnuta proto, že je nepohodlnou osobou bránící 

uskutečnění vrahova záměru, že je překážkou jeho bezpečnosti, nebo také proto, že 

vědomě nebo nevědomě provokuje svým jednáním. Vedle toho jsou někteří lidé 

vystaveni riziku smrti v důsledku svého povolání. Potencionálními oběťmi jsou proto 

např. prostitutky, povalečky a stopařky. Homosexuální vrahy těší zase lovit mladé 

chlapce a gaye. V souvislosti se stárnutím populace, roste počet osob umístěných 

v ošetřovatelských a pečovatelských domech, což láká některé jedince, aby naplnili 

představy o svém poslání jako „andělů smrti“. 

Kdo se stane pachatelem a kdo obětí závisí v některých případech také na 

náhodě, například již několik žen, které spáchali vraždu, musely předtím snášet 

násilné jednání namířené vůči nim od mužů. 

                                                 
22 HICKEY, E.W. Serial Murderers and Their Victims. 2.vydání. Fresno: California State 
University, 1997, str. 110 
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Obecně platí, že oběti sériových vrahů spojují podobné atributy jako pohlaví, 

věk, vzhled nebo sociální vrstva. Kriminologickými výzkumy bylo zjištěno, že oběti 

sériových vrahů jsou častěji zavražděny mimo své obydlí.  

Je zde zároveň patrná tendence sériových vrahů páchat trestnou činnost 

v páru nebo ve skupině, což představuje vyšší pravděpodobnost úspěchu při únosu 

nebo usmrcení oběti. 

 

2.3 Způsoby páchání 
 

Existuje více hledisek, podle kterých můžeme klasifikovat typické způsoby 

páchání sériových vražd.23 Mezi nejdůležitější hlediska patří mechanismus usmrcení a 

existence přípravného jednání. 

 

2.3.1 Klasifikace způsobů páchání podle mechanismu usmrcení 
 

Volba mechanismu usmrcení je podmíněna objektivními i subjektivními 

možnostmi pachatele. 

Příčinami smrti mohou být faktory fyzikální (v případě uškrcení, střely do 

hlavy, bodné rány do srdce, …), chemické (v případě použití různých jedů, …) nebo 

jiné (v případě vyvolání smrtelné infekce, …).  

Jednotlivé způsoby usmrcení zanechávají charakteristické stopy, jejichž 

znalost umožňuje poznat celkový mechanismus trestného činu.24 

Ale tyto často následují až poté, kdy je oběť mučena, mrzačena nebo bita 

útočníkem. Naopak někteří útočníci (nekrofilové) se zaměřují na co nejrychlejší 

usmrcení oběti a teprve poté následují sexuální útoky, mrzačení nebo oddělování 

částí těla pro pozdější uchování jako suvenýrů. Existují i útočníci, kteří nejsou tak 

vyhranění a fyzické útoky provádějí před, během i po usmrcení oběti. Přítomnost 

mučení, mrzačení nebo bití předcházející samotné vraždě naznačuje, že se jedná o 

součást modu operandi.25 

 

                                                 
23 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2004, str. 419 
24 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2004, str. 420-421 
25 HICKEY, E.W. Serial Murderers and Their Victims. 2.vydání. Fresno: California State 
University, 1997, str. 153-154 
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2.3.2 Klasifikace způsobů páchání podle existence přípravného 
jednání 
 

Vraždy bez přípravy jsou charakteristické pro neorganizované vrahy, příprava 

bude naopak pravidlem u organizovaných vrahů. 

V případě vraždy bez přípravy následuje útok bezprostředně po pachatelově 

rozhodnutí usmrtit oběť. Do této skupiny patří nicméně i případy, kdy úmysl usmrtit 

je pojat dlouho před provedením útoku, ale sama realizace nastává později, aniž by 

bylo provedeno přípravné jednání, jako reakce na další vyhrocení situace. Často jde 

o tzv. vraždy v afektu.  

V případě připravované vraždy následuje útok až po uplynutí delší doby po 

přijetí rozhodnutí spáchat vraždu. Jednání se vyznačuje značným stupněm 

promyšlenosti, důslednosti, důmyslnosti a plánovitosti.26 

 

2.3.3 Fáze vraždění 
 

2.3.3.1 Fáze Aura – The Aura Phase 
 

Proces začíná, když se potencionální pachatel uzavírá do svého světa 

perverzních fantazií. Navenek působí jako vyrovnaný a slušný člověk. Pachatel není 

schopen čelit nátlaku vlastních představ o smrti a destrukci a začíná je realizovat. 

 

2.3.3.2 Fáze vyhledávací, navíjecí – The Trolling Phase 
 

Pachatel pozoruje a vyhledává svou oběť, lokalizuje místo nejvhodnějšího 

útoku. Může se pohybovat kolem škol, projíždět obytné čtvrti. Takový člověk se 

dokáže vracet až několikrát na stejné místo v případě předešlého neúspěchu. Často 

cestuje po celé zemi a v každé lokalitě nové vraždy vyhledává stejná místa. 

 

2.3.3.3 Fáze opanování – The Wooing Phase  
 

Někdy pachatel udeří bez varování. Často se vyžívá v satisfakci z nalákané 

oběti do jeho obklíčení. Plánuje moment překvapení nebo léčku, pomocí které vzbudí 

v oběti mylnou důvěru. Dětem například nabízí hračky nebo sladkosti. 

                                                 
26 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2004, str. 419-420 
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2.3.3.4 Fáze ukořistění – The Capture Phase  
 

Další krok vyplývá ze samotné léčky, se kterou se vydá pachatel za svou obětí. 

S nadšením sleduje její reakci z hrůzné pravdy. Potom zprvu příjemný muž spoutá 

svou oběť a vysvětlí jí, že nemá záměr ji propustit. 

 

2.3.3.5 Fáze vraždy – The Murder  
 

Jestliže zabíjení nahrazuje požitek ze sexuálního aktu, je přiléhavé pro 

mnoho sériových vrahů, že moment orgasmu zažívají již při týrání nebo zabití své 

oběti. Vrazi zpravidla preferují jeden zažitý způsob usmrcení od škrcení, ubití, 

rozpárání až k pomalé smrti mučením. Mnoho vrahů si zakládá na svém „rukopisu“ a 

sleduje poté postup vyšetřování. Může se i vracet na místo činu nebo vyžívat 

v obavách občanů. 

 

2.3.3.6 Fáze trofeismu – The Totem Phase  
 

Během činu pachatel uspokojuje své touhy, ale po uplynutí oné doby, kdy 

prožíval nadšení, přichází uvědomění pomíjivé situace. Pro připomenutí si zažité 

zkušenosti často odjímá z místa činu nebo z oběti „suvenýry“. 

 

2.3.3.7 Fáze skleslosti – The Depression Phase  
 

Po vraždě pachatel zažívá fázi emocionální skleslosti a postkoitální tristeze. 

Tento stav může vést i ke spáchání sebevraždy, častěji však k dalšímu vražednému 

jednání.27 

 

2.3.4 Modus operandi versus signatura 
 

Modus operandi je způsob, jakým je daný trestný čin spáchán. Dokáže nám 

mnohé říci o typu osobnosti a osobnostních charakteristikách pachatele. Jde 

v podstatě o to, co pachatel dělá pro spáchání zločinu. Modem operandi může být 

výběr konkrétního typu oběti, volba zbraně, místa, kde bude čin spáchán, způsobu, 

jakým bude zbraň použita apod. 

                                                 
27 DRBOHLAV, A. Etopedie I. Trest smrti versus trest života pro sériové vrahy. 1.vydání. 
Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, str. 67-68 



 28 

Signatura je v podstatě motiv, který vedl ke spáchání činu. Říká nám, proč 

pachatel udělal to, co udělal, a co bylo hnací silou tohoto jednání. 

Atributy, jejichž souhrn tvoří v některých případech modus operandi, se u 

jiného trestného činu mohou stát signaturou. Např. pokud pachatel svou oběť po 

vraždě zohaví, aby ztížil identifikaci, jedná se o modus operandi, pokud však 

pachatel oběť po činu znetvoří z důvodu sexuálního uspokojení, jedná se o signaturu, 

tedy o motiv.   

 

2.3.5 Vražedný nástroj 
 

Vražedným nástrojem jsou většinou předměty, které jsou běžnou součástí 

každodenního života.  

V četnosti u sériových vrahů jednoznačně převažuje nůž (40%), poté následuje 

střelná zbraň (22%) a s výraznějším odstupem lze zaznamenat běžné nástroje (palice, 

kladivo), uškrcení a jed. 

Sériové vražedkyně naopak výrazně preferují jed (45%) a s velkým odstupem 

následuje nůž, běžné nástroje (palice, kladivo), střelná zbraň a uškrcení.  

Vražedné nástroje se liší také podle vztahu k osobě pachatele, resp. k jeho 

motivu. Při vraždách v konfliktních situacích převládají bodné nástroje, střelné 

zbraně se často objevují při loupežných přepadeních, u „krycích vražd“ dochází často 

k uškrcení nebo usmrcení údery tvrdým předmětem. Při sexuálních vraždách je 

možné připsat uškrcení oběti vlastníma rukama vraha, anebo pomocí lana, kravaty 

nebo jiné pomůcky jistý symbolický význam, jde o pocit nadvlády nad obětí. 

Sadističtí vrazi používají při v pořadí dalších obětech také různé nástroje na řezání a 

sekání (za účelem odčleňování různých částí těla, např. genitálií).  

Z výše uvedeného lze dovodit, že sériový vrah dává přednost kontaktu se svou 

obětí. Protože sériový vrah zabíjí opakovaně, mění někdy svůj způsob vraždění, 

čehož si lze všimnout především u psychotiků, kteří svůj zločin nepřipravují a 

improvizují na místě. 
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2.3.6 Typy místa činu 
 

2.3.6.1 Organizovanost z hlediska místa činu 
 

Chování vraha vykazuje promyšlenost a úsilí vyhnout se odhalení, místo činu 

je tomu proto přizpůsobeno. Výběr je podmíněn motivem, proto se např. sexuální 

vražda odehraje na odlehlém místě. 

 

  Tab. 4: Charakteristické znaky organizovaného místa činu 

plánování útoku 

transport těla 

ukrytí těla 

vražedná zbraň není nalezena 

vraždí osoby jemu neznámé 

představuje si svou oběť 

místo činu nasvědčuje sebekontrole 

sebeovládání a zdrženlivost 

 

2.3.6.2 Neorganizovanost z hlediska místa činu 
 

Vrah pracuje bez přípravy, jedná se o spontánní čin, výběr oběti je nahodilý a 

k vraždě dochází na místě přepadení nebo je tělo odvlečeno. K útoku dochází 

neplánovaně, proto lze předpokládat, že oběti se naskýtá určitá možnost obrany, 

která s sebou nese vznik stop. Tyto stopy mohou napomoci při pátrání po sériovém 

vrahovi. 

 

  Tab. 5: Charakteristické znaky neorganizovaného místa činu 

tělo je nalezeno na místě činu 

bezprostřední útok 

důkazní předměty a zbraně zůstávají na místě činu  

oběť místo činu dobře zná 

pachatel tělo neskrývá 

nepředstavuje si svou oběť 

sexuální akt až po smrti 

vrah není schopen se ovládat 
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místo činu neuklízí a nechá vše na svém místě 

 

2.3.6.3 Mix organizovanosti a neorganizovanosti z hlediska místa činu 
 

Místo činu poukazuje na oba typy, může naznačovat přítomnost dvou útočníků 

nebo jen jednoho, který čin sice naplánoval, ale byl během jednání vyrušen. 

Zpravidla se v blízkém časovém horizontu snaží práci dodělat. 

 

2.3.6.4 Atypické místo činu 
 

Mnoho pachatelů vytváří jistý archetyp scény, který se shoduje s jejich 

představami, scéna je buď neměnná nebo má skrytou symboliku, místo činu je pak 

přizpůsobeno záměru.28 

 

2.3.7 Vražedná mobilita 
 

Existuje určitá klasifikace, která dělí sériové vrahy podle místa činu. Někteří 

totiž vraždí ve stejné lokalitě nebo v nedalekém okolí, zatímco jiní cestují po celé 

zemi. 

Stabilní vrazi žijí a pracují ve stejné lokalitě po dlouhou dobu, někdy se 

dokonce jejich byt stává přímo místem činu. Loví a zabíjejí v blízkém prostředí svého 

domova. Těla likvidují na místě vraždy nebo na nedalekém předem připraveném 

místě. Místa činu ukrývají, nezmiňují se o nich, což však platí jen v případě, kdy si 

jsou po zatčení jisti, že bez zásadnějších důkazů nemůže být odhalena podstata 

jejich činů. Výše uvedené ale neplatí u těch sériových vrahů, kteří si libují 

v mediálním zájmu o jejich osobu, u nich lze naopak nalézt velkou ochotu například 

provádět rekonstrukce svých činů. Vrazi se mohou vracet na místo činu a ke hrobům 

svých obětí. Zřídkakdy cestují. 

Kočovní vrazi cestují po celé zemi nebo i na území jiných států, nezdržují se 

na žádném místě příliš dlouho. Nemají trvalé bydliště ani zaměstnání. Těl svých obětí 

se nezbavují a ponechávají je na místě činu. 

 

                                                 
28 DRBOHLAV, A. Etopedie I. Trest smrti versus trest života pro sériové vrahy. 1.vydání. 
Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, str. 80-81 
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2.4 Způsoby utajování 
 

Obecně můžeme konstatovat, že utajování vražd je charakteristické pro 

organizované vrahy, naopak absence utajení je pravidlem u vrahů neorganizovaných. 

Utajování má své nesporné výhody i nevýhody. Výhodou je fakt, že akt vraždy 

zůstane neodhalen nebo bude odhalen co nejdéle po činu, nevýhodou je naopak 

skutečnost, že utajováním vznikají nové stopy a doba, kterou pachatel stráví na 

místě činu, je delší. Při utajování volí pachatel zpravidla časově, prostorově a fyzicky 

nenáročné způsoby. Naopak časově náročnější a složitější způsoby utajování lze 

očekávat u těch pachatelů, kteří mají k oběti nebo místu činu nějaký vztah, protože 

jsou si vědomi faktu, že budou zahrnuti do okruhu podezřelých osob.29  

Mezi typické způsoby utajování lze zahrnout například přemístění mrtvoly za 

účelem utajení místa činu, ukrytí mrtvoly za účelem získání časového náskoku před 

vyšetřovateli nebo znemožnění určení doby a příčiny smrti, defenzivní rozčlenění 

mrtvoly, ničení mrtvoly nebo inscenace jiných skutečností s cílem zakrýt pravý stav 

věci a vzbudit jinou představu o průběhu vyšetřovaného činu nebo o motivech. 

Pokud jde o druhy inscenací, lze se setkat především s inscenací náhlé 

nenásilné smrti, nešťastné náhody, nutné obrany nebo sebevraždy.30 

 

2.5 Motiv 
 

Jedním z nejdůležitějších aspektů, které od sebe odlišují vrahy, je motiv činu. 

Není možné motivy např. redukovat jen na zděděné, již prehistoricky přítomné lidské 

danosti, které by mohly tvořit biologický podklad takového jednání, ale je nutno 

zohlednit i další faktory, především psychologické a sociální. Onou pohnutkou, která 

posouvá vývoj dění dál, může být různorodá škála jevů, vlastností a přesvědčení. Typ 

oběti nebo způsob spáchání zločinu nám mohou ozřejmit důvody vražedného jednání. 

 Obecně lze sériové vrahy rozdělit podle motivu do několika kategorií: 

� vrah vizionář – jde o psychotického jedince, který má často imperativní 

sluchové halucinace, na jejichž základě páchá trestný čin, často se u něj 

objevuje schizofrenie 

                                                 
29 PORADA, V. a kol. Kriminalistická metodika vyšetřování. 1.vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, 
str. 82 
30 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2004, str. 421-422 
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� vrah misionář – jde o vraha, který je přesvědčen o tom, že jeho činy mohou 

být omluveny tím, že zbavuje svět toho, co pokládá za amorální, bezcenné a 

společensky nežádoucí 

� vrah hedonista – zabíjí, protože vraždu považuje za potěšení, je šťasten, 

když se o něm média zmiňují jako o hrozbě. Typickou jeho větou je: „Chyťte 

mě, když to dokážete.“ 

� vrah ze žádostivosti – vraždí pro sexuální uspokojení, obyčejně s prvky 

sadismu. Je těžko odhadnutelný pro svou tichost a nenápadnost 

� vrah z nadšení – zabíjí v touze po nadšení a zkušenosti, cítí se stále lépe, 

pokud může ke každé nové vraždě přidat větší násilí a aranžmá 

� vrah pro zisk – vraždí pro osobní obohacení, místem činu je často domov 

zavražděného, vrah tento dům zpravidla několik dní obývá a potom zapálí 

� vrah z postu síly – jde o vraha, který činí násilí z touhy ovládat lidský život a 

asistovat smrti, užívá si získanou dominanci, která je důsledkem jeho výchovy 

v dětství, kdy byl pod silnou direkcí jednoho z rodičů31   

                                                 
31 DRBOHLAV, A. Etopedie I. Trest smrti versus trest života pro sériové vrahy. 1.vydání. 
Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, str. 72-74 
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3. Vyšetřování sériových vražd 
 

3.1 Vyšetřování sériových vražd obecně 
 

Vyšetřování sériových vražd je velmi obtížné, jelikož konstatování, že jde o 

sérii, je produktem vyšetřování a na jeho počátku nemusí být patrné, že vražda 

k sérii patří.  

Sériový vrah může být vysoce mobilní, může překračovat státní hranice, a 

přesto páchat svoji trestnou činnost na relativně malém prostoru. Útočník obvykle 

preferuje při výběru své oběti osoby jemu neznámé a je velmi opatrný ve snaze 

minimalizovat množství důkazů ponechaných na místě činu. Zároveň se někteří 

sérioví vrazi zlepšují ve své schopnosti „správně“ vybrat a zavraždit oběť, a tím 

zabránit odhalení. Také falešná přiznání nebo snaha napodobovat jiné vrahy, to vše 

přispívá ke složitosti vyšetřování. Komplikace nastávají, pokud pachatel záměrně 

nebo bezděčně mění způsob spáchání nebo inscenuje zločin jako nehodu, sebevraždu 

nebo přirozenou smrt. V důsledku toho může trvat i několik měsíců než zde bude 

například probíhat postačující komunikace mezi příslušnými policejními odděleními 

umožňující nalezení společných znaků jednotlivých vražd.  

Vedle výše uvedeného je třeba zmínit, že sami vyšetřovatelé jsou vystaveni 

tlakům veřejnosti, která požaduje rychlé dopadení sériového útočníka, což je 

v protikladu s potřebami vyšetřovatelů, pro něž je dostatek času nezbytný ke 

zpracování enormního množství dat a jejich zkoordinování.  

Využití stop nalezených na místě činu je závislé na tom, zda se podaří 

obstarat srovnávací materiál, což obvykle trvá až do doby, kdy se podaří nalézt 

podezřelou osobu. Policie zná nicméně způsob, jak výrazně zkrátit cestu vedoucí 

k pachateli, a to je hromadný sběr srovnávacího materiálu od obyvatelstva. Důležitou 

roli pro možnost využití tohoto postupu hraje především druh trestné činnosti, osoby 

obětí sériového vraha a modus operandi pachatele. Zjednodušeně řečeno, trestný čin 

musí pobouřit veřejnost a vybudit ji ke spolupráci, což sériová vražda bezpochyby 

splňuje. Je ale třeba upozornit na to, že tento postup je založen na zásadě 

dobrovolnosti a nelze nikoho nutit k jeho podstoupení. Hromadný sběr srovnávacího 

materiálu za účelem identifikace vyvolává nicméně četné etické a právní problémy. 

S těmito a jinými obtížemi je třeba při vyšetřování počítat.  
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3.2 Typické vyšetřovací situace 
 

Při vyšetřování se můžeme setkat s těmito typickými počátečními situacemi:  

a) zjištěné informace dovolují vyslovit podezření, že došlo k vraždě, ale mrtvola 

nebyla nalezena 

b) zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byla spáchána vražda, mrtvola nebo 

její části jsou nalezeny, ale totožnost mrtvoly není známa 

c) zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že došlo ke spáchání vraždy, mrtvola 

nebo její části jsou nalezeny a totožnost mrtvoly je známa 

 

Při vyšetřování vražd se odlišují vyšetřovací situace, pokud: 

a) pachatel není znám 

b) pachatel je znám 

 

3.2.1 Zjištěné informace dovolují vyslovit podezření, že došlo 
k vraždě, ale mrtvola nebyla nalezena 
 

K vyslovení závěru, že jde o podezření z vraždy, zde musí existovat vedle 

nezvěstné osoby další podezřelé skutečnosti, které tomuto závěru nasvědčují. Mezi 

tyto skutečnosti lze zařadit nalezení stop svědčících o možnosti vraždy, existenci 

vyhrocených konfliktů nebo zjištěné nepřátelství mezi pohřešovaným a jinými 

osobami, absenci opatření nasvědčujících dobrovolnému odchodu, absenci důvodů 

k sebevraždě apod. 

Vyšetřování se v tomto případě musí nejdříve zaměřit na prokázání násilného 

usmrcení člověka, což je značně ztíženo z důvodu absence těla oběti. Nezbytné je 

také od počátku zajišťovat důkazy, které by mohly být později, při nálezu mrtvoly, 

využity (biologický materiál, daktyloskopické stopy, …). 

Někdy se stává, že i přes dostatek důvodů proč předpokládat, že došlo 

k vraždě, tomu neodpovídá úsilí příslušných policejních složek při jejich práci. 

Důvodem je zpravidla množství prostředků a času, které mají k dispozici, navíc se 

zde po dlouhá desetiletí uplatňuje tzv. „čárkový systém“ hodnocení práce policistů, 

což je důvodem neochoty řešit tyto případy, protože jednoduše kazí statistiky. 
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3.2.2 Zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byla spáchána vražda, 
mrtvola nebo její části jsou nalezeny, ale totožnost mrtvoly není 
známa 
 

Velké množství případů s těmito počátečními vyšetřovacími situacemi zůstává 

neobjasněno. Obtížné je především ztotožnění mrtvoly, které je zároveň prvotním 

úkolem vyšetřovatelů, z důvodu např. rozkladu těla, absence dokladů nebo oděvu 

nebo transportu těla po usmrcení. 

 

3.2.3 Zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že došlo ke spáchání 
vraždy, mrtvola nebo její části jsou nalezeny a totožnost mrtvoly je 
známa 
 

Jedná se o případy, kdy je identita oběti evidentní nebo ji lze určit (u 

pohřešovaných osob) v procesu kriminalistické identifikace. Vyšetřování se v tomto 

případě zaměřuje na zjišťování informací nutných k vytyčení verzí o možných 

příčinách, motivu a pachateli trestného činu. Vyšetřování probíhá tzv. „od oběti 

k pachateli“. 

 

3.2.4 Pachatel není znám 
 

Pokud pachatel není znám, vyšetřování musí být zaměřeno na shromáždění 

informací směřujících k objasnění způsobu spáchání, motivu, interpersonálních 

vztahů mezi obětí a dalšími subjekty apod. Dále je nezbytné provádět typování 

podezřelých osob v kriminalistických evidencích, porovnávání dosud neobjasněných 

trestných činů s nyní vyšetřovaným, behaviorální analýzu atd. 

 

3.2.5 Pachatel je znám 
 

Další postup ve vyšetřování je ovlivněn tím, jakou pozici zaujme obviněný ke 

vznesenému obvinění. Může nastat situace, kdy se obviněný doznává, nebo naopak, 

kdy popírá spáchání vražd.32 Pro další postup při vyšetřování je třeba mít na vědomí, 

že přiznání k trestnému činu v přípravném řízení má povahu spíše podpůrného 

                                                 
32 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2004, str. 425-427 
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svědectví, které může být pachatelem kdykoliv odvoláno. Pokud je pachatel ochoten 

trestný čin doznat, je třeba tuto skutečnost využít při výslechu v tom smyslu, aby 

obviněný prozradil takovou informaci, kterou může znát pouze vrah a vyšetřovatelé, 

kteří prováděli ohledání místa činu nebo nálezu mrtvého těla. Takový fakt je poté 

dostačujícím důkazem pro soud, že obžalovaný je skutečným pachatelem.33 

 

3.3 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování 
 

Získání podnětu obsahujícího určitý stupeň podezření, že byl spáchán trestný 

čin, je nepřekročitelnou podmínkou pro zahájení vyšetřování. U vražd obecně lze 

předpokládat nízkou míru latence, i když zavrhnout ji nelze, a to především u 

pohřešovaných osob. 

Nejčastějšími podněty v případě vražd (sériových) jsou: 

� oznámení občanů o nálezu mrtvoly s příznaky násilného usmrcení, o 

výskytu části mrtvoly, oznámení vraždy očitým svědkem 

� oznámení občanů o nezvěstnosti osoby za okolností odůvodňujících 

podezření z úmyslného usmrcení 

� sebeobvinění pachatele 

� zjištění operativně pátracích pracovníků, případně OČTŘ v souvislosti 

s výkonem služby nebo při vyšetřování jiné trestné činnosti34 

 

3.4 Zvláštnosti počátečních úkonů 
 

3.4.1 Případy, kdy mrtvola nebyla nalezena 
 

V případech, kdy mrtvola nebyla nalezena, je třeba počáteční operativně 

pátrací úkony zaměřit na nalezení pohřešované osoby, případně zjištění poznatků 

k možnosti spáchání trestného činu a případnému pachateli. 

 

 

 

                                                 
33 STACH, J. Metodika vyšetřování vražd. 1.vydání. Praha: Policejní akademie České 
republiky, 2005, str. 34-35 
34 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2004, str. 427-428 
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3.4.1.1 Výslech oznamovatele a osob blízkých pohřešované osobě 

 

Při výslechu těchto osob je třeba mít na vědomí, že mezi nimi může být i 

pachatel, i když v případě sériových vražd je větší pravděpodobnost, že vrah nebyl 

vůči oběti osobou známou. I přesto je nezbytné výslechem zjišťovat vztah těchto 

osob k pohřešované osobě. Při hodnocení jejich výpovědí je třeba mít na zřeteli, že 

jejich výpovědi mohou být lživé. 

Výslech musí být zejména zaměřen na zjištění okolností a informací o době, 

od kdy se osoba pohřešuje, dále je třeba zjistit její popis včetně popisu jejího 

oblečení, zvyky, vztahy, kontakty, plány do budoucna, zdravotní stav apod. 

 

3.4.1.2 Pátrání po pohřešované osobě 

 

Pátrání se nejprve zaměřuje do míst posledního pobytu pohřešované osoby a 

teprve později je rozšířeno i na jiná místa. Je vhodné do něj zapojit i veřejnost, 

která může přispět svými znalostmi k nalezení pohřešované osoby, a tím urychlit tuto 

fázi vyšetřování. Výkonné pátrání je soustavná, cílevědomá a aktivní činnost všech 

orgánů Policie ČR, nejrozšířenějším způsobem je osobní pátrání prováděné při výkonu 

služby každým policistou za využití místní a osobní znalosti a spolupráce s občany. 

Lze konat také pátrací akce s využitím služebních psů, speciální techniky apod. 

Vedle výkonného pátrání v místě posledního a předpokládaného pobytu je 

prováděno také administrativní pátrání, které je zaměřeno na srovnávání údajů 

získaných v průběhu pátrání s údaji obsaženými v evidencích neznámých mrtvol a 

kosterních nálezů z doby předpokládaného zmizení. Pokud některá z mrtvol neznámé 

totožnosti odpovídá pohřešovanému, je zapotřebí provést úkony k ověření totožnosti. 

 

3.4.1.3 Prohlídky bytu, různých nebytových prostor a pracoviště 

pohřešované osoby 

 

Cílem prohlídky je nalezení stop vraždy, případně jiných důkazů vztahujících 

se k násilnému jednání. Prohledávají se především osobní věci, korespondence, 

poznámky, telefonní seznamy apod. 
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3.4.1.4 Šetření za účelem zjištění a prověření informací o způsobu života, 

stycích a majetkových poměrech pohřešované osoby 

 

Jedná se o šetření směřující k odhalení, získání a prověření informací o 

rodinných vztazích, majetkových poměrech, zájmech, stycích atp. 

 

3.4.1.5 Zadržení korespondence 

 

Korespondence docházející na jméno pohřešované osoby může být důležitým 

zdrojem informací o ní a jejích aktivitách. Může nastat i situace, kdy se objeví dopis 

přímo od pohřešované osoby, v tomto případě je nutné prošetřit okolnosti jeho 

odeslání a podrobit jej písmoznaleckému zkoumání. 

 

3.4.1.6 Prověření pravdivosti výpovědí vyslechnutých osob 

 

Jedná se o prověrku údajů o vztazích vyslýchaných k pohřešované osobě a 

prověrku jejich alibi na kritickou dobu atp. V případě sériových vražd se tento krok 

bude nicméně objevovat zřídkakdy, protože platí, že sériový vrah si vybírá především 

osoby jemu neznámé.35  

 

3.4.2 Případy, kdy mrtvola byla nalezena 
 

V případech, kdy mrtvola byla nalezena, je třeba počáteční úkony zaměřit na 

zjištění či ověření totožnosti nalezené mrtvoly a také na zjištění příčiny a 

mechanismu usmrcení, popřípadě způsobu spáchání, informací k osobě zemřelého, 

motivů atp. 

 

3.4.2.1 Výslech oznamovatele 

 

Cílem výslechu je především zjištění doby, místa a okolností, za kterých 

oznamovatel mrtvolu nalezl, zda mrtvého zná, zda v okolí nalezl zbraň nebo něco 

podezřelého apod. 

 

                                                 
35 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2004, str. 428-429 
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3.4.2.2 Pronásledování pachatele 

 

Tento krok připadá v úvahu pouze v případech, kdy existují vhodné podmínky 

pro zadržení pachatele krátce po činu. 

 

3.4.2.3 Výslechy příbuzných 

 

Výslechy je nezbytné zaměřit na zjištění informací o způsobu života zemřelé 

osoby, jejích rodinných poměrech, stycích, majetkových poměrech, zaměstnání, 

s kým se naposledy setkala, kam odešla, s kým a kde se měla setkat, jaké oblečení 

měla při odchodu na sobě, jaké věci měla při sobě, … Okruh otázek je velmi široký a 

vždy bude závislý na konkrétním případu.  

Je užitečné zjistit, co dělala oběť v posledních 24 hodinách svého života, 

protože pokud již existuje několik obětí, u kterých je podezření, že jsou oběťmi 

sériového vraha, lze takto vysledovat určité podobnosti mezi nimi, pokud jde o 

způsob a místo výběru obětí.36  

 

3.4.2.4 Ohledání místa nálezu mrtvoly/místa činu 

 

Základem úspěšné práce při vyšetřování sériových vražd je práce na místě 

nálezu mrtvoly/místě činu. Ohledání místa činu/místa nálezu mrtvoly je jedním 

z klíčových úkonů při vyšetřování, přesto lze v jeho provádění příslušníky Policie ČR 

stále nalézt rezervy, které mohou mít fatální důsledky. 

Nejprve je nezbytné v rámci tohoto kroku vyšetřování zjistit, zda místo nálezu 

je zároveň i místem činu, protože může nastat situace, kdy pachatel ve snaze utajit 

svůj čin přemístí svou oběť po usmrcení na jiné místo. 

Indiciemi, které napovídají o tom, že místo nálezu mrtvoly není místem činu, 

jsou například absence přiměřeně velkých stop krve na místě nálezu mrtvoly 

odpovídající povaze útoku, absence stop zápasu na místě nálezu mrtvoly, i když 

vzhledem k povaze případu lze předpokládat, že se oběť mohla bránit, na místě 

nálezu mrtvoly jsou stopy po vlečení mrtvoly, stopy dopravních prostředků apod. 

Pokud okolnosti nasvědčují tomu, že místo nálezu mrtvoly není místem činu, je 

nezbytné zaměřit pozornost na zjištění místa činu.   

                                                 
36 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2004, str. 429-431 
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Postup ohledání místa nálezu mrtvoly a místa činu je dán přítomností mrtvoly, 

jejímž ohledáním začíná tzv. statická fáze ohledání. Přítomnost znalce z oboru 

soudního lékařství nebo praktického lékaře, podle potřeby také dalších expertů 

z různých oborů, je nezbytná. Před vlastní prohlídkou těla je místo nálezu policií 

prohlédnuto a ofotografováno, včetně polohy zavražděného, která je velmi důležitá, 

jelikož z ní lze vyvodit pravděpodobné závěry o průběhu vražedného děje (zápas, 

vlečení těla, jiné místo činu, …), lze z ní usuzovat i na motiv vraždy (pokud jde o 

vraždu z vilnosti, je často tělo na zádech, s roztaženými dolními končetinami, 

vyhrnutým oděvem a obnaženým genitálem). Pozornost musí být věnována 

předmětům zanechaným pachatelem na místě činu, jelikož mezi nimi může být 

vražedný nástroj a mohou na nich být biologické stopy. 

Pokud dojde k nálezu pouze části mrtvoly, ohledá se místo nálezu této 

samostatné části mrtvoly. Je nutné se v tomto případě zaměřit na obaly nebo 

předměty, ve kterých byly části mrtvoly zabaleny nebo přepraveny. 

Hranice ohledání místa činu se v porovnání s vyšetřováním jiných trestných 

činů vymezuje ve větším rozsahu, neboť zahrnuje i trasy příchodu a odchodu 

pachatele. Je totiž možné, že pachatel cestou odhodí vražedný nástroj. 

Při ohledání je nezbytné počínat si tak, aby nedošlo ke znehodnocení 

nejrůznějších biologických a jiných stop dotykem vražedného nástroje, různých 

předmětů apod. Je třeba zabránit jejich poškození a předejít tomu, aby nebyly 

způsobeny stopy nové.  

Protokol o ohledání místa činu je třeba považovat za poměrně zásadní důkazní 

materiál, proto jsou na jeho vypracování kladeny vysoké požadavky z hlediska 

podrobnosti a pečlivosti. Protokol musí obsahovat přesný a posloupný popis všeho, co 

bylo zjištěno ohledáním, musí být srozumitelný a jasný, zároveň nesmí připouštět 

dvojí výklad. Do protokolu jsou zaznamenávány i stopy s číselným označením. 

Nepřipouští se nepřesná terminologie (asi, přibližně, většina, …). Fotografie místa 

činu musí být číselně označeny, přičemž číselné značení musí být podchyceno i 

v protokolu o ohledání. K protokolu je vhodné připojit plánek místa činu a jeho okolí. 

Na místě je i zakreslení do plánku místa činu míst nálezu ostatních obětí. Ohledání 

místa činu a jeho situace představuje v sobě studium a fixaci: tvaru terénu, 

skutečných i umělých hranic místa činu, charakteru a rozmístění místností, 

přiléhajících prostorů, příchodových a odchodových cest, prostorového uspořádání 
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předmětů, stop trestného činu a pachatele, nepřítomnosti nutných předmětů dané 

situace a stop apod.37 

Na základě poznatků zjištěných na místě činu bude zpravidla možné získat 

určité dílčí poznatky o tělesných vlastnostech pachatele (výška, váha, …). Pokud 

budou nalezeny krevní stopy, zbytky tkání z těla pachatele či sperma, bude možné je 

využít při získávání jeho DNA. Z poznatků zjištěných na místě činu lze také dovodit, 

zda mohl čin zanechat stopy i na samotném pachateli, zejména pokud jde o možná 

zranění, zašpinění apod. Výše uvedené poznatky jsou poté cenným vodítkem při 

pátrání po pachateli. 

Pokud bude v pozdější fázi vyšetřování prováděna prohlídka osoby podezřelé 

nebo obviněné, je třeba při ní dodržet určitý postup a řídit se danými pravidly. Je 

nezbytné se zaměřit na prověření, zda poznatky zjištěné na místě činu související 

např. se zanecháním stop na pachateli odpovídají skutečnosti. Nejdříve je třeba 

prohlédnout šaty a prádlo obviněného, jelikož na nich mohou být známky zápasu, 

poškození a potrhání, mohou být utrženy knoflíky, mohou být nalezeny otvory 

způsobené bodnými nebo bodnořeznými ranami a střelnými ranami (někdy bývá 

patrné začouzení), dále mohou být nalezeny vytržené vlasy obviněného nebo 

poškozeného nebo krevní stopy, které mohou být spolu s vlasy využity pro účely 

identifikace pachatele na základě analýzy DNA. Podle charakteru poranění mrtvého a 

krevních stop na místě činu lze usuzovat, na kterých částech by mohl být vrah 

potřísněn krví. U bodných ran se krevní stopy na oděvu pachatele ale obvykle 

nenacházejí. Dále je nezbytné se zaměřit na posouzení zranění na těle podezřelého, 

je vhodné nálezy zakreslit nebo pořídit fotografickou dokumentaci. Známky 

sebeobrany lze nalézt často na rukou a na horních končetinách, vznikají především 

podkožní krevní výrony a oděrky. Krevní podlitiny a oděrky na dolních končetinách a 

dolních částech těla vznikají kopáním, při úderu pěstí do obličeje vznikají tržné rány 

na víčkách, v obočí, na rtech a krevní podlitiny s trhlinkami v ústní předsíni od zubů. 

Při použití střelné zbraně krevní stopy a známky poranění na těle pachatele a na jeho 

oděvu obvykle nebývají, nicméně na ruce pachatele, která držela zbraň, mohou být 

zjištěny povýstřelové zplodiny. Za nehty pachatele lze nalézt krev oběti, vlasy a 

vlákna textilií z oděvu oběti.38 

                                                 
37 STRAUS, J. a kolektiv. Kriminalistická taktika. 2.vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, str. 73, 
92-93 
38 KVAPILOVÁ, H., DOGOŠI, M. Soudní lékařství pro právníky a policisty. 2.vydání. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2007, str. 31-32 
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Při vyšetření podezřelého nebo pachatele krátce po spáchání trestného činu je 

důležité všímat si i jeho duševního stavu, je třeba zaznamenat i jeho schopnost 

zapamatovat si okolnosti související s trestným činem, stupeň ovlivnění alkoholem 

apod., protože obviněný často poté uvádí úplnou amnézii nebo líčí celou událost 

zcela jinak. Amnézie na dobu spáchání trestného činu má rozhodující význam 

v trestním řízení. 

Jak již bylo výše v této práci uvedeno, lze se setkat při vyšetřování sériových 

vražd s inscenací. Právě poznatky z místa činu nám mohou odhalit onu inscenaci a 

dovolit učinit tedy jasný závěr o tom, zda šlo o násilnou smrt nebo nikoliv. Násilná 

smrt je taková, která nastala působením násilí na organismus, ke smrti může dojít 

ihned po předcházejícím násilí nebo až za delší dobu v důsledku komplikací. 

Vzhledem ke zvýšenému zájmu společnosti na ochraně života jsou prošetřována i 

podezřelá úmrtí, kam můžeme zahrnout sebevraždy nebo tzv. náhlá úmrtí. Vražda 

může být obtížně rozpoznatelná od sebevraždy. Sebevraždě nasvědčuje jednoduchý 

způsob provedení (skok pod vlak, oběšení), ale lze se setkat i s pečlivou přípravou 

(otrava svítiplynem a uzavření všech otvorů) nebo s více způsoby usmrcení, kdy 

předchozí selhal (řezné rány + oběšení). Sebevraždě nasvědčuje také umístění ran na 

těle, jelikož se nacházejí na místech, kam si sebevrah dosáhne, nebo na obnažených 

částech těla. Sebevražedný prostředek má často nějaký vztah k sebevrahovu 

zaměstnání (sebevrah využívá znalosti jeho účinků) nebo je zrovna „po ruce“. Je na 

místě upozornit, že je nutné věnovat pozornost prohlídce nástroje, je nezbytné 

posoudit, zda mohl nástroj způsobit daná zranění. Nález onoho nástroje poblíž rukou 

zemřelé osoby ještě neznamená nutně, že jde o sebevraždu a naopak chybějící 

nástroj nevylučuje sebevraždu. Je také nutno přihlédnout k místu, kde byla mrtvola 

nalezena (pro sebevraždu svědčí zamčený byt, místa vzdálená od bydliště, místa 

s citových vztahem), zda byl zanechán dopis na rozloučenou, a pokud ano, zda byl 

napsán sebevrahovou rukou. Časté jsou společné sebevraždy mezi manželi a milenci. 

Pokud jsou nalezeny dvě osoby stejného pohlaví, lze vytyčit verzi, že šlo o 

homosexuální partnery.  

 

3.4.2.5 Ohledání mrtvoly 

 

Úmrtí a nález těla mrtvého mimo zdravotnické zařízení musí být bezodkladně 

oznámeny, a to nejbližšímu praktickému lékaři, v době mimo pravidelný provoz 

zdravotnických zařízení lékařské službě první pomoci, Policii ČR (je-li podezření, že 

úmrtí bylo způsobeno trestným činem nebo sebevraždou) a matrice příslušného 
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obecního úřadu, v jehož obvodu osoba zemřela nebo mrtvola byla nalezena, nezjistí-

li se, kde úmrtí nastalo.39 K ohledání je tedy v prvém případě přizván příslušný 

praktický lékař, v jehož obvodě bylo mrtvé tělo nalezeno. Ohledání mrtvoly je 

rozděleno do dvou fází. První fáze se nazývá orientační ohledání, které probíhá na 

místě samém. Druhá fáze se nazývá podrobné ohledání a probíhá na pitevně. Po 

předběžném ohledání stanoví lékař smrt (k důkazu smrti v terénu lze použít např. 

Tonelliho příznak, který je projevem sníženého posmrtného tlaku očního bulbu40), 

zjistí zranění patrná na těle, pravděpodobnou příčinu smrti, dobu smrti, vyplní List o 

prohlídce mrtvého a rozhodne o pitvě41. Má-li prohlížející lékař podezření, že smrt 

byla způsobena trestným činem nebo sebevraždou, oznámí tuto skutečnost ihned 

Policii ČR. Pokud se na místo nálezu dostaví jako první hlídka Policie ČR, přivolá 

praktického lékaře ona. Soudní lékař se na místo nálezu dostavuje prostřednictvím 

Policie ČR, a to na základě jejího uvážení nebo na žádost prohlížejícího praktického 

lékaře. Soudní lékař by měl být volán na místo nálezu např. pokud nelze vyloučit, že 

smrt osoby nastala či mohla nastat v příčinné souvislosti s protiprávním jednáním jiné 

osoby. Soudní lékař by měl být na místo nálezu mrtvé osoby vždy volán jako znalec. 

Nález a závěry soudního lékaře se zaznamenávají do Protokolu o místu ohledání, 

event. na videozáznam.42  

Dobu smrti lze určit podle posmrtných změn (posmrtné skvrny, posmrtná 

ztuhlost, chladnutí těla). Čím kratší doba od smrti uběhla, tím větší je použitelnost 

těchto změn pro určení doby smrti. Stupeň rozvoje posmrtných změn je třeba zjistit 

již na místě nálezu, jinak hrozí nesprávné závěry, protože tělo je několik hodin 

uchováno v chladícím zařízení před pitvou, a tím dochází ke zpomalení posmrtných 

procesů. Jestliže od smrti neuplynulo několik desítek hodin a lze předpokládat, že 

tělesná teplota se ještě nevyrovnala s teplotou okolí, pro určení doby smrti je cenné 

změření rektální teploty a použití Hennsgeho nomogramu. Doba smrti se určuje 

v určitém časovém rozmezí, a to je tím širší, čím delší doba uplynula od okamžiku 

smrti. 

Pokud jde o zjištěná zranění na těle, je třeba zaměřit pozornost na ta 

zranění, která již svým charakterem, umístěním a rozsahem svědčí o tom, že musela 

                                                 
39 ŠTEFAN, J., HLADÍK, J. Soudní lékařství a zdravotnicko-právní otázky 1.vydání. Praha: UK 
Praha – Vydavatelství Karolinum, 1996, str. 17 
40 KVAPILOVÁ, H., DOGOŠI, M. Soudní lékařství pro právníky a policisty. 2.vydání. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2007, str. 55 
41 Lékař rozhoduje o zdravotní pitvě, ale pitvu soudní nařizuje pouze OČTŘ.  
42 DVOŘÁK, M., KLÍR, P. Spolupráce lékaře a Policie ČR na místě nálezu mrtvé osoby. In 
Kriminalistika na prahu XXI. století. Editor M. Němec. Praha: Policejní akademie ČR, 2002, 
str. 199 
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být způsobena druhou osobou, tzn. na místech, kde si je poškozený nemohl způsobit 

sám, střelná poranění z velké vzdálenosti, podezřelé je násilí na krku, v okolí nosu a 

úst, pachatel obvykle vede bodný nástroj nebo střílí přes oděv. Dále je nezbytné 

zaměřit se na známky zápasu a sebeobrany. Podle charakteru vražedného nástroje 

nejčastěji vznikají podkožní krevní výrony, oděrky, řezné, sečné nebo bodné rány. 

Mezi známky brutality patří značné množství ran, rozkouskování těla, což může 

svědčit pro vraždu se sexuální motivací, sadismus, mrákotný stav a idiocii pachatele.  

Závěry ohledání jsou nicméně jen předběžné, rozhodující jsou výsledky pitvy. 

Lze tedy shrnout, že ohledání mrtvoly nebo její části na místě nálezu 

vyžaduje úzkou spolupráci lékaře a policisty. Zjištění, která patří do okruhu lékařské 

odbornosti, činí při ohledání lékař. Zjištění, která nemají soudně lékařský charakter, 

činí při ohledání kriminalista. Tato zjištění jsou uvedena v protokolu, z něhož musí 

být zřejmé, která zjištění učinil lékař a která kriminalista.43 

 

3.4.2.6 Prohlídka a pitva mrtvoly 

 

§ 115 odst.1 TŘ stanoví, že vznikne-li podezření, že smrt člověka byla 

způsobena trestným činem, musí být mrtvola prohlédnuta a pitvána. Pitvu osoby 

zemřelé či nalezené mimo zdravotnické zařízení provádí soudní lékař v ústavu 

soudního lékařství, nikoli patolog v ústavu patologické anatomie. Pitva a jiné úkony 

na těle mohou být prováděny nejdříve dvě hodiny po zjištění smrti (výjimka v případě 

transplantace). K pitvě je třeba přibrat dva znalce, jako znalec však nemůže 

vystupovat ten lékař, který zemřelého ošetřoval pro choroby, jež smrti 

bezprostředně předcházely. 

Hlavním úkolem soudně lékařské expertizy je ozřejmit příčinu smrti, popsat 

všechna zranění na těle oběti, určit, která z nich jsou smrtelná, která byla způsobena 

za živa a která po smrti, ozřejmit mechanismus usmrcení, jaká doba uplynula od 

smrti apod.  

Pokud jde o identifikaci neznámých mrtvol, je nezbytná úzká spolupráce 

lékaře a policie. Identifikace probíhá přibližně tak, že se započne podrobným 

popisem oděvu neznámé mrtvoly, dále se pokračuje všeobecným popisem neznámé 

osoby (určí se pohlaví, věk, délka a stavba těla, stav výživy, rasa), následuje 

speciální popis (zaměřený na zvláštní znamení a změny jako například barva vlasů, 

vzrůst vlasů, tělesné ochlupení, barva očí, barva kůže, stav nehtů, pigmentace, 

                                                 
43 PORADA, V. a kol. Kriminalistická metodika vyšetřování. 1.vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, 
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tetováž, vrozené nebo získané vady, následky zranění nebo operací, jizvy, vnější 

známky onemocnění, znaky určitého zaměstnání, stav chrupu). Význam mají 

především neměnné znaky (tvar lebky, obličeje, vrozené vady, …). 

Jak lze určit věk neznámé mrtvoly? Nejpřesněji lze věk určit podle chrupu, a 

to konkrétně podle paradontálních změn, ukládání cementu atd. Dalšími faktory je 

tvorba pleši na čele a temeni ve 4.-5. deceniu, vrásky na čele ve 30 letech, hlubší 

vrásky na šíji v 60 letech. Věk lze zjistit i podle stupně zvápenatění štítné chrupavky 

(jen u mužů), stupně aterosklerosy, atrofie orgánů, změn na stydké sponě, … Ze 

zjištěných hodnot odpovídajících určitému věku se vypočítá průměr (s rozpětím plus – 

minus 5 let). 

Neznámé mrtvole jsou také odebrány otisky prstů, pokud je to možné, jsou 

zhotoveny její fotografie. Je-li k dispozici lebka neznámé mrtvoly, lze metodou 

superprojekce porovnat negativ fotografie obličeje s lebkou, a tím identifikovat 

nalezeného člověka. Ke zjištění nebo ověření totožnosti neznámé mrtvoly lze také 

provést rekognici. 

Při nálezu částí těla je identifikace zaměřena na zjištění, zda jde o lidské 

tkáně. Skutečná délka těla se určuje z délky dlouhých kostí. Ze tkání a vlasů lze 

odebrat DNA, a tím zjistit, zda jde o muže nebo ženu. Mnohé o pohlaví vypoví také 

tvar pánve. Obecně platí, že kosti mužů jsou mohutnější, nadočnicové oblouky 

výraznější, …   

 

3.5 Vyšetřovací verze 
 

Výsledky ohledání místa činu a těla mrtvoly, údaje o způsobu spáchání a 

utajování vraždy, údaje o možném motivu, údaje o osobě oběti, údaje zjištěné 

v kriminalistických evidencích a poznatky o věcech, které byly oběti odcizeny jsou 

východiskem pro vytyčování vyšetřovacích verzí. Nutnost vytyčit vyšetřovací verze 

vyplývá z vyšetřovací situace, kdy získané informace neumožňují vysvětlit podstatu 

vyšetřované události ani některé její další okolnosti. V souvislosti s problematikou 

vytyčování vyšetřovacích verzí je třeba důrazně upozornit, že vyšetřovací verze musí 

být stanoveny tak, aby obsahovaly všechny reálné možnosti, které daný případ 

nabízí, aby se v průběhu vyšetřování nestalo, že všechny původně vytyčené verze 

budou vyloučeny, pachatel zůstane na svobodě a vyšetřovatel bude muset stanovit 

verze nové. Obvykle se při vyšetřování vražd stanovuje 3 – 5 vyšetřovacích verzí. 
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Důležitou zásadou je skutečnost, že by měly být všechny vyšetřovací verze 

prověřovány najednou.44 

Vyšetřovací verze budou sestavovány ke způsobu spáchání a utajování, 

k osobě pachatele, k motivu trestného činu, k místu činu a samozřejmě bude nutné 

také vytvořit verzi o tom, že jde o sériovou vraždu. 

Na skutečnost, že vraždy mohou být dílem sériového vraha, ukazuje 

především stejný nebo obdobný způsob provedení. Je třeba mít ale na zřeteli, že 

sériový vrah může způsob páchání své trestné činnosti měnit, ať už záměrně nebo 

vlivem okolností. Vodítkem, že jde o vraždu, která může být součástí série, jsou 

například nalezené stopy sadismu, kanibalismu, aranžmá oběti na místě činu atd.    

Vyšetřovací verze ke způsobu spáchání a utajování trestného činu budou 

vytyčeny tehdy, pokud způsob spáchání a utajení není prokázán na základě informací 

zjištěných prvotními úkony. Například použití jedu je příznačné pro osoby, které mají 

snadný přístup k oběti. Použil-li pachatel jako nástroj usmrcení předmět nalezený na 

místě činu, vytyčuje se verze, že se jedná o nepřipravovanou vraždu. V případě, že 

pachatel neprojevil snahu o utajení vraždy, lze předpokládat, že byl v časové tísni 

nebo že k osobě oběti neměl blízký vztah. 

Vyšetřovací verze k osobě pachatele se budou dotýkat vztahu pachatele 

k oběti a místu činu nebo konkretizace pravděpodobného pachatele. Pokud je známa 

totožnost oběti, je možné získat mnoho informací o jejích zvycích, majetkových 

poměrech, zálibách. Pachatelem by mohla být např. osoba, která by měla ze smrti 

oběti nějaký prospěch, proto lze vytyčovat verze o pachateli z okruhu osob, jež mají 

informace o majetkových a osobních poměrech oběti. 

Pokud jde o motiv, ten může být v některých případech zjevný, jindy jej bude 

možné dovodit ze stop zanechaných na místě činu. 

V souvislosti s místem činu musí kriminalista zjistit důvody, proč se na tomto 

místě oběť zdržovala a proč si toto místo zvolil pachatel. Na základě zjištěných 

informací může být vytvořena například vyšetřovací verze k zjištění totožnosti 

pachatele. Pokud existují zjištění, že se pachatel zdržoval na místě činu delší dobu, 

lze důvodně předpokládat, že na tomto místě vyvíjel různou činnost, což odůvodňuje 

závěr, že na tomto místě zanechal různé druhy stop, jejichž nález umožňuje zahájení 

procesu kriminalistické identifikace vedoucí k určení jeho totožnosti.  

Poté, kdy jsou vytyčeny vyšetřovací verze, je třeba správně určit praktické 

úkony, které umožní zjistit předpokládaná fakta, potvrzující nebo vylučující 
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vyvozené důsledky. Po určení okruhu základních praktických úkonů následuje vlastní 

cílevědomé provádění naplánovaných kriminalistických a jiných úkonů. 

Své nezastupitelné místo má i plánování a organizace vyšetřování sériové 

vraždy, které se liší od běžné vraždy především složitostí a množstvím dat, která je 

třeba prověřit a zpracovat. Vyšetřování provádí tým pracovníků, proto je nezbytné, 

aby jejich práce byla přesně organizována a řízena. Nedostatky v plánování a 

organizaci tak rozsáhlého vyšetřování jsou samozřejmě ku prospěchu sériového 

vraha, který tímto získá dostatek času a klid na páchání další trestné činnosti. Jelikož 

vyšetřování provádí tým pracovníků, plánování má svá specifika. Sestavuje se několik 

plánů (celkový plán, individuální plány, plány provedení jednotlivých vyšetřovacích 

úkonů atd.). Celkový plán vyšetřování může být zpracován kolektivně, tedy všemi 

členy vyšetřovacího týmu, nebo jeho vedoucím. Součástí plánování je stanovení 

úkolu, stanovení doby, do které má být splněn, jméno osoby, která za splnění 

zodpovídá a výsledek šetření. Většinou pouze vedoucí týmu má k dispozici všechny 

dosud získané skutečnosti, ostatní jsou informováni později a někdy pouze se 

zaměřením ke konkrétnímu úkolu, který plní. Vedoucí vyšetřovacího týmu stanovuje 

nejvhodnější způsoby výměny informací a údajů mezi policejními komisaři o 

výsledcích, kterých dosáhli. Musí umět koordinovat činnosti členů a provádět korekci 

celkového plánu vyšetřování.45 

 

3.6 Zvláštnosti následných úkonů 
 

3.6.1 Výslech obviněného 
 

Někteří sérioví vrazi používají lži, protože jsou přesvědčeni svou nevinou, jiní 

lžou záměrně, aby se vyhnuli vysokému trestu, přičemž někdy své lži sami uvěří. 

Nicméně jsou zde i vrazi, kteří ani neví, že lžou.  

Míra mezi pravdou a lží je prostorem pro hru, a právě pro sériové vrahy je 

typická touha vést takovouto hru, a to pokud možno před širokou veřejností. Mají 

radost z toho, že vedou a určují pravidla během hry. Pečlivě zvažují odpovědi na 

otázky, které jsou jim pokládány. Může nastat situace, že vyslýchajícímu poví přesně 

to, co chtějí, aby slyšel, nebo naopak, co si myslí, že vyslýchající chce slyšet. Někdy 

odmítají vypovídat, aby vzrostla touha protihráče, a jindy zase mluví nezadržitelně, 
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a to třeba i o zločinech, které sami nespáchali, a to jen proto, aby posílili vlastní 

pozici. Jsou poctěni zájmem o svou osobu, častým motivem jejich přiznání je 

popularita, kterou svou výpovědí získají.46 

Výše uvedené chování klade vysoké požadavky na vyšetřovatele ohledně jejich 

klidu a obezřetnosti. Vyšetřovatel nesmí projevovat jen svou nadřazenost, ale vracet 

údery stejnou silou. Musí být schopen předvídat budoucí vývoj a pravidla hry. 

Vyslýchající musí správně odhadnout tempo výslechu a zaskočit vyslýchaného v jeho 

momentálním nadšení z nadvlády. 

Je potřebné také konstatovat, že výslech je velmi složitým problémem 

v oblasti psychologie. I na současné úrovni poznání přetrvávají obtíže při získávání 

psychologických poznatků, které vyplývají z přirozených omezení pro zkoumání 

autentických výslechových situací. Rovněž zobecňování dostupných poznatků je velmi 

komplikované. Uvědomění si vlastních postojů vyslýchajícím představuje hlavní 

psychologické doporučení. Jeho respektování eliminuje chyby při navazování 

kontaktu vyslýchajícího s vyslýchaným. Při provádění výslechu jsou na vyslýchajícího 

kladeny mnohé požadavky, především musí být dostatečně empatický a současně 

objektivní, má citlivě registrovat projevy vyslýchané osoby, její odpovědi 

protokolovat a pokud možno postihnout i neverbální nápadnosti. Posuzování 

věrohodnosti neverbálních projevů izolovaně je nicméně velmi obtížné a v podstatě 

ve výslechu nemá žádný význam, naopak takové posuzování má význam při srovnání 

s verbálními projevy a celkovou výslechovou situací. Při nesouladu mezi verbální a 

neverbální produkcí je třeba přikládat větší význam projevům neverbálním. Úvodní 

fáze výslechu vyžaduje splnění určitých procesních formalit. Toto stádium poté 

přechází ve druhé stádium – monolog, kdy je obviněný vyzván, aby uvedl, co je mu o 

předmětné věci známo. Po ukončení monologu následuje dialog mezi obviněným a 

vyslýchajícím, kdy se doporučuje nejdříve pokládat otázky, které vyslýchaného 

nenutí k obezřetnosti a opatrnosti. Velmi vhodné je časté oslovování jménem, 

signalizuje to respekt k druhému. Působivý je také psychologický efekt 

transparentnosti výslechu, skutečnost, že vyslýchající objasní vyslýchané osobě, co ji 

čeká, jak bude postupovat, vysvětlí přítomnost dalších osob v místnosti, umožní 

vyslýchanému ptát se na věci, kterým nerozumí. Výše uvedené podporuje ochotu ke 

spolupráci s vyslýchajícím. Při provádění výslechu je také vhodné využít teorii 

tělesného prostoru s cílem navodit či snížit u vyslýchané osoby psychické napětí a 

úzkost. Je obecně známo, že vyšší stupeň úzkosti úměrně ztěžuje lhaní. Lze 
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 49 

doporučit navozování úzkosti u vyslýchaného tak, že vyslýchající bude pomalu a 

postupně zkracovat vzdálenost k vyslýchanému současně s tím, jak se bude blížit ke 

kritickým otázkám výslechu. Významnou roli hraje vzájemná vertikální poloha mezi 

vyslýchanou osobou a vyšetřovatelem. Rozhodující je vzdálenost rovin očí. Výzkumy 

bylo prokázáno, že ve většině situací „vyšší“ získává psychologickou výhodu a 

sebevědomí. Doporučením pro vyšetřovatele tedy je, aby vyslýchaný byl poněkud 

níže než vyšetřovatel. Svoji roli hraje i umístění vyslýchaného v místnosti, protože 

jeho posazení uprostřed místnosti, „s nekrytými zády“, také přispívá k navození 

úzkosti. Základním pravidlem při provádění výslechu je získat ne doznání, ale takové 

informace, které může znát pouze pachatel a policie.47  

Vhodným prostředkem jak odhalit, zda obviněný mluví pravdu, či lže, je 

výslech za použití polygrafu. Polygraf neboli tzv. detektor lži je založen na principu, 

že pokud prožíváme intenzivní emoci např. strach nebo zlost, činností hypothalamu a 

limbického systému dochází k aktivaci sympatického oddílu autonomního nervového 

systému a následně vznikají fyziologické změny, kterými se organismus připravuje na 

boj nebo útěk. Těmito fyziologickými změnami jsou zvýšení krevního tlaku a srdeční 

frekvence, zrychlení dýchání, zvýšení pocení apod., které je polygraf schopen 

zachytit. Při výslechu na detektoru lži se nejprve získá záznam fyziologických reakcí 

od zkoumané osoby v klidovém stavu, který je základem pro hodnocení dalších 

reakcí, které vznikají po položení neutrálních, kontrolních a kritických otázek. Na 

otázky se odpovídá pouze „Ano“ nebo „Ne“. Mezi neutrální a kontrolní otázky jsou 

zamíchané kritické otázky se vztahem k vyšetřovanému případu. Tempo kladení 

otázek je takové, aby mezi otázkami bylo dost času na návrat údajů polygrafu na 

normální hodnoty. Je pravděpodobné, že viníci budou na kritické otázky reagovat 

intenzivněji než na ostatní otázky. Věda nicméně pokročila dále a při výslechu lze 

použít i hlasový analyzátor, tedy tzv. hlasový detektor lži, který měří změny lidského 

hlasu, které není ucho schopno zaregistrovat. Spolehlivost detektoru lži ale zdaleka 

není stoprocentní. Validita polygrafu také není jednoznačná. Reakce na kladenou 

otázku nám ukazuje pouze to, že zkoumaná osoba je aktivovaná, ale neřekne nám 

nic o tom, proč je aktivovaná. Nemůžeme s jistotou tvrdit, že osoba lže, pokud došlo 

k vychýlení záznamu. Nevinná osoba může být ve velkém napětí a může reagovat 

emočně na určitá slova, a proto se nám může zdát, že lže, přestože mluví pravdu. Na 

druhou stranu, pachatel, který je méně socializovaný, může být méně aktivovaný, 

když lže, a může být proto obtížné ho odhalit. Inteligentní lháři jsou schopni 

                                                 
47 ČÍRTKOVÁ, L. Psychologie výslechu. Kriminalistika, 1996, č. 4, str. 321-324 
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detektor lži oklamat prostřednictvím myšlenek na něco vzrušujícího nebo napínáním 

svalů při pokládání neutrálních otázek. Další skutečností, která se týká spolehlivosti 

detektoru lži, je možnost ovlivnění výsledků léky. Závěrem lze k problematice použití 

polygrafu shrnout, že tento přístroj bývá v policejním vyšetřování používán jako 

podpůrný prostředek sloužící k povzbuzení k přiznání se. K použití polygrafu je 

nezbytný výslovný souhlas osoby.48         

Pachatelé předem připravovaných vražd promýšlejí do detailů svou případnou 

obhajobu, popřípadě si předem zajišťují alibi. Naopak obhajoba pachatelů 

nepřipravovaných vražd není tak promyšlená a důkladná, často obsahuje logické 

rozpory. Sérioví vrazi při své obhajobě málokdy obviňují sami sebe, ale spíše 

zkušenosti z dětství nebo raného mládí nebo nedostatečnou vřelost rodičů. Každý 

vrah má vysvětlení pro to, co způsobilo, že spáchal tak zavrženíhodný zločin. 

Zvlášť těžkým soupeřem je psychotický pachatel, který své verzi chorobně 

věří a je schopen o ní přesvědčivě mluvit a přesvědčit okolí o své nevině. 

Z hlediska obsahového by se vyslýchající měl zaměřit na zjištění okolností, 

které vraždám předcházely, zda obviněný měl k obětem nějaký vztah, co bylo 

příčinou případného konfliktu mezi obviněným a oběťmi, v čem spočívala příprava na 

vraždy, co se odehrálo bezprostředně před vraždami, zjištění, co dělal obviněný 

v dnech vražd, zjištění mechanismu spáchání vražd, motivu apod. 

Vraždy obecně nemají žádné svědky nebo jich mají jen velmi málo, proto 

hraje výslech obviněného z hlediska zjištění potřebných dat velmi důležitou roli. 

 

3.6.2 Výslech svědků 
 

Kromě stop zajištěných na místě činu jsou další cestou ke zjištění pravdy 

výpovědi věrohodných, pravdomluvných svědků. 

Svědka je na počátku výslechu nezbytné poučit o jeho právech a povinnostech 

a objasnit mu předmět výslechu. Poté je třeba svědka vyzvat, aby vyprávěl vše, co 

předcházelo vraždě, jak a za jakým účelem se dostal na určité místo, co tam dělal, 

čeho si všiml atp. Nejprve by svědek měl ale objasnit, jaký je jeho vztah k oběti, 

případně k obviněnému, aby mohla být posouzena věrohodnost jeho výpovědi. 

Výslech je vhodné vést tak, aby svědek chronologicky popsal sled dalších vnímaných 

                                                 
48 ČECH, J. Detektor lži – realita či mýtus. In Kriminalistika na prahu XXI.století. Editor 
M.Němec. Praha: Policejní akademie ČR, 2002, str. 84-88 
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událostí. Po monologické části se svědkovi pokládají otázky k upřesnění a doplnění 

jeho výpovědi. 

V průběhu vyšetřování se neprovádí jen výslech svědků, ale i příbuzných 

obětí, a to zejména pokud jde o objasnění skutečností týkajících se osobnosti obětí, 

jejich vztahu k jiným osobám, styků, způsobu života, rodinných a majetkových 

poměrů apod. 

 

3.6.3 Rekonstrukce trestného činu 
 

Jak již bylo výše zmíněno, v průběhu vyšetřování sériových vražd se zpravidla 

získá velké množství různých dat. K jejich posouzení je vhodná rekonstrukce 

trestného činu, která se provádí na základě souhrnu všech zjištěných skutečností a 

především výpovědi pachatele a s jeho dobrovolnou účastí, což u sériových vrahů 

nebývá problém, jelikož se poměrně často stává, že si sami pachatelé velice ochotně 

připomínají svůj čin právě v průběhu rekonstrukce a považují se za herce nebo 

učitele, když popisují detaily svého jednání. Samotná rekonstrukce může být 

důležitým zdrojem poznatků a důkazů o trestném činu.   

Rekonstrukce trestného činu se nejčastěji provádí za přímé účasti 

zúčastněných osob, nicméně lze ji provádět i na základě dosud shromážděných 

materiálů (bez účasti zainteresovaných osob), na skutečném místě události nebo i ve 

virtuální realitě pomocí počítačové animace. 

V rámci problematiky rekonstrukce bych chtěla upozornit na určité taktické 

postupy, které mohou být při vyšetřování sériových vražd nápomocné. Jde především 

o výběr omezeného počtu účastníků rekonstrukce, což má význam organizační, ale 

také psychologický. Počet účastníků má být adekvátní složitosti rekonstruovaného 

děje, rozloze místa apod. Výše uvedený postup snižuje na minimum možné negativní 

psychologické působení okolního prostředí na osobu, podle jejíž výpovědi je 

rekonstrukce prováděna. Dále chci zmínit potřebu ponechání iniciativy účastníku, na 

základě jehož výpovědi se rekonstrukce provádí, protože využití tohoto taktického 

postupu vylučuje případné námitky neobjektivnosti. Provádění rekonstrukce 

trestného činu je třeba na původním místě, pokud prostorové vztahy místa činu jsou 

limitujícími prvky dynamického děje. Zároveň zajištění shodných podmínek 
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rekonstrukce s podmínkami, za nichž došlo k trestnému činu, v případech, kdy takové 

podmínky byly určující pro průběh události, je nezbytné.49 

 

3.6.4 Expertizy 
 

Znaleckou činnost vykonávají znalci, ústavy nebo jiná pracoviště 

specializovaná na znaleckou činnost, ve zvlášť obtížných případech vědecké ústavy, 

vysoké školy apod. OČTŘ přibírá znalce usnesením, proti kterému je přípustná 

stížnost. Účelem znaleckého posudku je posouzení skutkových okolností případu na 

základě odborných znalostí v příslušném oboru. Znalci nepřísluší provádět hodnocení 

důkazů a řešit právní otázky.50 Každý znalecký posudek má tři části: nález, vlastní 

posudek a znaleckou doložku. Patří mezi důkazní prostředky51 a není pro soud 

závazný. 

Znalci je pro potřeby vypracování znaleckého posudku třeba poskytnout 

potřebná vysvětlení ze spisu, vymezit jeho úkoly, dále je-li to potřeba, dovolí se mu 

nahlédnout do spisu nebo se mu spis zapůjčí, může být také při výslechu obviněného 

a svědků a dokonce jim může klást otázky vztahující se k předmětu znaleckého 

zkoumání. Znalec se může účastnit i jiného úkonu trestního řízení, pokud to má 

význam pro zpracování jeho posudku.  

Kromě soudně lékařské expertizy se velmi často provádí zkoumání duševního 

stavu obviněného, neboť z kriminologických výzkumů vyplynulo, že mezi sériovými 

vrahy je velké množství pachatelů trpících duševní poruchou a je mezi nimi i mnoho 

psychopatů. Znalci z odvětví psychiatrie se zaměřují především na posouzení 

rozpoznávacích a ovládacích schopností. Motivaci a prognózu resocializace pachatele 

zjišťují znalci z odvětví psychologie, u sexuálních sériových vražd se na znaleckém 

zkoumání podílí sexuologové.  

Dále je možné a vhodné podle okolností případu provádět expertizy z oboru 

kriminalistické mechanoskopie, trasologie, toxikologie, balistiky nebo například 

písmoznalectví. 

 

  

                                                 
49 STRAUS, J. a kolektiv. Kriminalistická taktika. 2.vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, str. 205-
211 
50 Nemůže provádět klasifikaci zranění (ublížení na zdraví, těžká újma na zdraví) nebo se 
vyjadřovat k otázkám zavinění (úmysl, nedbalost). 
51 § 89 odst. 2 TŘ 
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3.6.4.1 Expertiza z odvětví psychiatrie 

 

Psychiatr se ve svém znaleckém posudku zabývá posuzováním rozpoznávacích 

a ovládacích schopností pachatele v době spáchání trestného činu, jeho současným 

zdravotním stavem, schopností účastnit se trestního řízení, jeho společenskou 

škodlivostí, popřípadě vhodností ochranných opatření.52 Samo zjištění duševní 

poruchy jako zřetelné odchylky od běžné normy, resp. od stavu zdraví, kterým se 

rozumí stav úplné duševní a sociální pohody, nevypovídá nic o rozpoznávacích a 

ovládacích schopnostech obviněného, jelikož se jedná o dvě různá kritéria 

nepříčetnosti, a to biologické a psychologické. Zjištění psychopatologických příznaků 

v průběhu páchání trestného činu může nicméně mít důsledek pro hodnocení 

rozpoznávacích a ovládacích schopností pachatele. Může se jednat o tyto 

psychopatologické příznaky: o poruchy vědomí, poruchy myšlení, poruchy vnímání, … 

Znalec potřebuje k vypracování znaleckého posudku spisový materiál a 

zdravotnickou dokumentaci posuzovaného, kterého musí odborně vyšetřit a dojít 

k závěru o přítomnosti, nebo nepřítomnosti duševní poruchy, kterou přesně 

pojmenuje. Znalecký posudek je podkladem pro rozhodnutí soudu o nepříčetnosti 

(popř. zmenšené příčetnosti), upuštění od potrestání, vyslovení ochranného léčení 

nebo dalších ochranných opatření. 

Vyšetřovací metodou je klinické vyšetření, které vychází z rozhovoru 

s vyšetřovaným s cílem získat anamnézu, a to jak rodinnou (duševní poruchy, 

alkoholismus, suicidium), tak osobní (informace o narození, úrazech hlavy, pobytech 

v nemocnici, pohlavních nemocech, vzdělání, známkách z chování, pobytech 

v dětském domově apod.). Vyšetření pokračuje  rozebráním současného stavu včetně 

zachycení verze, kterou pachatel trestného činu předkládá znalcům. Poté následuje 

objektivní psychiatrický nález, který vyhodnocuje chování, orientaci, myšlení, 

nálady, ale i paměť a intelekt. Také následuje orientační tělesné vyšetření. 

Vyšetření se provádí zpravidla formou ambulantní, v obtížných případech ale 

může soud nařídit pozorování osoby ve zdravotnickém zařízení po dobu nejvýše dvou 

měsíců. 

 

 

 

 

                                                 
52 PAVLOVSKÝ, P. a kol. Soudní psychiatrie a psychologie 3.vydání. Praha: Grada Publishing, 
2009, str. 13-14 
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3.6.4.2 Expertiza z odvětví sexuologie 

 

Soudní sexuologie se zabývá soudně znaleckým posuzováním sexuálně 

motivované trestné činnosti, studiem a posuzováním sexuálních deviací, posuzováním 

průběhu a účinnosti sexuologických ochranných léčeb atp. Soudní sexuologie je 

navázána na znalost v oblasti soudní psychiatrie, protože sexualita je součástí lidské 

osobnosti. 

Znalecký sexuologický posudek, až na výjimky, je i posudkem psychiatrickým. 

Po formální stránce se neliší, větší důraz je nicméně kladen na posouzení sexuálního 

života a partnerských vztahů posuzovaného, zahrnuje podrobnější tělesné vyšetření, 

sexuologicky zaměřené dotazníky atd. 

Sexuologovi může být uloženo, aby ve svém znaleckém posudku odpověděl 

např. na to, zda je posuzovaný postižen sexuální poruchou, zda tato porucha měla 

vliv na jeho jednání, zda je pobyt pachatele na svobodě pro společnost škodlivý, zda 

je vhodné uložení ochranného sexuologického léčení. 

Diagnostickou metodou je anamnestické vyšetření53, pomocnou metodou je 

falometrie54, tyto jsou doplněny tělesným vyšetřením. 

Pojem sexuální delikt není zákonem vymezen, nicméně lze říci, že se jedná o 

ten trestný čin, který nějakým způsobem souvisí s pohlavním vzrušením pachatele 

(např. vražda). V rámci problematiky sériových vražd lze rozlišovat různé „kategorie“ 

sériových vražd, z nichž jednou jsou právě sexuální sériové vraždy. Jde o takové 

vraždy, kdy pachatel usmrtí oběť v souvislosti se svým pohlavním vzrušením. Sexuální 

vražda má tři podoby: 1. oběť je prudkým útokem skolena, eventuálně usmrcena, 

potom je s ní sexuálně manipulováno, 2. oběť je napadena, týrána, sexuálně 

zneužita, a poté je usmrcena, 3. oběť je usmrcena po znásilnění jako svědek deliktu. 

V extrémních případech je oběť strašlivě zohavena, často jsou poraněny její primární 

a sekundární pohlavní znaky, pachatel sexuální sériové vraždy své oběti nejčastěji 

uškrtí. Tyto případy trestné činnosti jsou často vysvětlovány jako pokus o 

znovuoživení archaického pocitu vlastní velikosti útočníka tím, že ovládá ostatní, a 

jen ve své sadistické deviaci má pocit, že je úplnou osobností, jen po činu se dokáže 

jeho já do jisté míry stabilizovat a pachatel může žít po určitou dobu beze strachu. 

Pachateli jsou většinou muži do 30 let, někdy je u nich zjištěn sadismus či 

                                                 
53 Pátrá se po atypickém zaměření a atypickém chování v dětství, odlišné náplni 
masturbačních fantazií, výskytu funkčních sexuálních poruch, slabé motivaci k obvyklým 
sexuálním aktivitám, … 
54 Falometr zaznamenává změny náplně cévního systému pohlavního údu v závislosti na 
předkládaných erotických stimulech (diapozitivy, film, čtené příběhy). 
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patologická sexuální agresivita. Mají často komplikovanou psychopatologickou 

strukturu osobnosti. Můžeme rozlišovat dva druhy sexuálně motivovaného vražedného 

jednání55. Na jedné straně jsou sadističtí devianti, kteří se dlouho před spácháním 

činu zaměstnávají sadistickými sexuálními představami, jsou sociálně dobře 

integrovanou skupinou, v sociálních vztazích jsou spíše pasivní, nejsou zdrojem 

konfliktů a nevyvíjí trestnou činnost. Mezi jejich charakterové vlastnosti lze zařadit 

změkčilost, nemužnost, zakřiknutost, lehce se přizpůsobují svému okolí a jako děti 

byli lehce vychovatelné. Sadističtí devianti si potají představují mučení, útrapy a 

násilí, sexualita je obsažena v jejich fantazii, k činu jsou dohnáni ve stavu narcistické 

omamné odcizenosti vlastního já. Na druhé straně jsou pachatelé, kteří v impulzivní, 

eruptivní akci vybíjejí své vnitřní sexuální napětí. Jde o agresivní osobnosti s příznaky 

zanedbanosti, s kriminálními tendencemi, často byli vícekrát trestáni, jsou velmi 

aktivní, jednají impulzivně, často se dostávají do konfliktních situací a střídají často 

partnerky. Obecně lze říci, že u obou skupin pachatelů se objevují poruchy, které 

zastihly jejich osobnost v raném procesu pudového vývoje vlastního já. Rozhodujícím 

momentem pro tento vývoj charakteru jsou dramatické zkušenosti s matkou. 

Nezřídka kdy začínali tito útočníci týráním zvířat, zneužíváním, znásilněním, nyní ale 

potřebují stále silnější podněty, aby docílili orgasmu. 

 

3.6.4.3 Expertiza z odvětví psychologie 

 

Psychologická znalecká činnost má využití hlavně v přípravném a soudním 

řízení, úkolem je napomáhat OČTŘ v řešení otázek, které se týkají psychologických 

charakteristik osobnosti obviněného, svědka, poškozeného. 

Psycholog se zabývá psychologickým rozborem osobnosti včetně inteligence, 

objasňováním interpersonálních a širších sociálních vztahů, rozborem motivačních 

činitelů, hodnocením z hlediska možnosti resocializace, zhodnocením věrohodnosti 

apod. 

Psychodiagnostické metody jsou klinické a testové. Mezi klinické metody patří 

pozorování (zkoumán je vzhled, projevy, oblečení, mimika, …) a rozhovor (zjišťovány 

jsou údaje z minulosti, názory a postoje). Testové metody lze dělit na výkonové, kam 

patří testy schopností, inteligence a speciálních schopností, projektivní, kam patří 

Rorschachova metoda, Hand-test a dotazníky. 

                                                 
55 GÖDTEL, R. Sexualita a násilí 1.vydání. Praha: Český spisovatel, 1994, str. 139 
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Jedním z ústředních pojmů, s kterými pracuje psycholog je inteligence. 

Inteligence je souborem rozumových schopností, má vliv na hodnocení 

rozpoznávacích schopností u pachatelů trestných činů a věrohodnosti svědecké 

výpovědi. Úroveň intelektové výkonnosti vyjadřuje inteligenční kvocient (IQ): IQ 100 

představuje střední hodnotu, IQ 90-109 průměr, IQ nad 11O nadprůměr a vysokou 

inteligenci, IQ 70-89 podprůměr, IQ 50-69 znamená lehkou mentální retardaci, IQ 35-

49 potom středně těžkou mentální retardaci a IQ pod 35 těžkou mentální retardaci. 

K vyšetření běžně aplikované testy na romskou populaci „nesedí“ (výsledky testů 

neodpovídají skutečnosti), protože tyto testy obsahují myšlenkové operace a 

činnosti, které romské prostředí příliš nepoužívá a nerozvíjí (abstraktní, pojmově 

logické myšlení), Romové mají naopak dobrou „praktickou“ inteligenci a jejich 

nadání spočívá v sociální obratnosti, ve schopnosti chápat a účinně ovlivňovat vztahy 

mezi lidmi, tedy v sociální inteligenci. 

Temperament představuje dispozici k určitému způsobu reagování a prožívání, 

je determinován převážně biologickými činiteli, ale vnější projevy jsou usměrňovány 

a modifikovány výchovou a učením. Jedná se o důležitý rozměr osobnosti ve vztahu 

ke znaleckému posuzování.  

Agresivita je vnitřní dispozice, představuje snadno vybavitelnou pohotovost 

k agresivnímu chování. Agrese je naopak vnější projev, akt agresivního chování. 

Agresivita je přirozená výbava živých tvorů, nicméně každý má různé dispozice 

k agresivním reakcím. Agresivnímu chování se člověk „učí“ v průběhu ontogeneze. 

Agresivitu lze dělit na konstruktivní56 a destruktivní57, výrazně zvýšená destruktivní 

bývá projevem poruchy osobnosti. Formy agrese, které porušují právní normy, jsou 

kriminální agresí. Psychologické testy zaměřené na postižení agresivity nemají 

očekávané výsledky, hodnocení agresivity u konkrétního jedince pak musí probíhat 

v kontextu všech poznatků o jeho osobnosti získaných jak psychologickým 

vyšetřením, tak vyplývajících z objektivních údajů. Nelze dovozovat agresivitu jen ze 

skutečnosti, že se posuzovaný dopustil agresivního trestného činu.58 

V souvislosti s vyšetřováním trestných činů obecně je nezbytné zmínit pojem 

motiv. Motivaci představují pohnutky, které k jednání vedly, motivem je vnitřní 

pohnutka jednání, impulzem jsou jen některé druhy motivů. Motivace je uváděna 

v chod motivy, uskutečňuje se na základě vztahů k vnějšímu prostředí. Abychom 

                                                 
56 Účelná, napomáhá rozvoji i obraně jedince. 
57 Představuje touhu ničit a dominovat. 
58 PAVLOVSKÝ, P. a kol. Soudní psychiatrie a psychologie 3.vydání. Praha: Grada Publishing, 
2009, str. 205 
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pochopili motivaci určitého činu, musíme nejdříve poznat osobnost dotyčného 

člověka. 

Posledním pojmem, který zde chci zmínit, nikoliv však nejméně důležitým, je 

věrohodnost59. Tento pojem hraje svou roli tehdy, pokud neexistuje dostatek věcných 

důkazů usvědčujících pachatele, skutkový děj tedy např. probíhal beze svědků nebo 

probíhal za účasti více pachatelů, obětí a svědků, jejichž popisy předmětných 

událostí se liší.      

 

3.6.5 Další úkony 
 

Podle okolností konkrétního případu lze provádět vyšetřovací experiment, 

prověrku výpovědi na místě, domovní prohlídku apod. 

Pokud je sériová vražda spáchána ve spolupachatelství a ve výpovědích 

spolupachatelů se objevují rozpory, je na místě provést konfrontaci. Je-li jeden 

z pachatelů spíše organizátorem a druhý vykonavatelem, je nezbytné takové 

okolnosti vzít v úvahu a přizpůsobit těmto charakteristikám styl vedení konfrontace 

(pečlivě zvážit, komu klást otázky jako prvnímu, kdo může ovlivňovat výpověď 

druhého, zastrašovat apod.).   

  

3.7 Zapojení veřejnosti do vyšetřování 
 

Velmi účinným krokem při vyšetřování může být zapojení veřejnosti do 

pátrání po sériovém vrahovi, jelikož tak závažný zločin, kterým bez pochyby sériová 

vražda je, vzbuzuje u veřejnosti pozornost a ochotu spolupracovat. Aktivita 

veřejnosti je ovlivněna také tím, že vzniká obava z možného pokračování vražedného 

jednání. 

Pomoc veřejnosti je účinná i při hledání pohřešovaných osob a při zjišťování 

totožnosti neznámých mrtvol či hledání jejich částí. 

                                                 
59 Můžeme rozlišovat obecnou, která se vztahuje k určité osobě a vypovídá, zda tato osoba je 
schopna věrohodné výpovědi, a specifickou, která se vztahuje ke konkrétní výpovědi, zda tato 
výpověď odpovídá skutečnosti. 
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4. Behaviorální analýza 
 

4.1 Behaviorální analýza obecně 
 

Zavedení behaviorální analýzy do kriminalistické praktické činnosti bylo 

vyvoláno potřebou inovace, potřebou praxe změnit užívané metody kriminalistické 

praktické činnosti, které zcela nereagovaly na kvalifikovanější způsoby páchání, 

využívání nových technologií a např. rozvoj a uplatnění poznání ve vztahu k chování 

pachatele a oběti.60 

V zahraničí je činnost založená na analýze trestného činu a způsobu páchání 

označována jako analýza zločinu, kriminální analýza, analýza chování, profilování 

apod. V současné době nabývá na významu behaviorální analýza, která poskytuje 

metody a prostředky (formální rámec, zavedení standardizovaných postupů) při 

analytické činnosti v rámci trestního řízení. Behaviorální analýza je založena na dvou 

základních principech: formální rámec sestavování modelu osobnosti pachatele je 

kombinací zkušenosti kriminalisty a znalostí teoretického rámce behaviorální analýzy 

interdisciplinárního charakteru. Využívá ve svých postupech poznatky zejména 

kriminologie, psychologie, psychiatrie, soudního lékařství a sociologie. Behaviorální 

analýza vychází z předpokladu, že vyšetřování je strukturovaným informačně 

poznávacím procesem, který by měl být zasazen do dynamicky se rozvíjejícího 

teoretického a formálního rámce, přičemž jeho aplikační rámec by měl pružně 

reagovat na vysokou variabilitu trestných činů a nabízet variabilitu způsobů 

úspěšného objasnění každého skutku.61 

Behaviorální analýza je kriminalistická taktická metoda, která zkoumá vztahy 

mezi následkem trestného činu a vlastnostmi pachatele s cílem jeho identifikace. 

Cílem je tedy vypracovat metody na určení modelu psychických a fyzických vlastností 

pachatele a jiných informací, které jsou potřebné pro jeho vypátrání. Behaviorální 

analýza využívá odborných znalostí o chování a prožívání člověka k tomu, aby byl 

vymezen pravděpodobný obraz neznámého pachatele trestného činu. Tato 

kriminalistická vyšetřovací metoda vychází z předpokladu, že člověk promítá do 

jakékoli činnosti svou osobnost. Behaviorální analýza vychází z informací o výchozí 

                                                 
60 HOFMANOVÁ, J. Behaviorální analýza – taktická metoda kriminalistiky v procesu 
objasňování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti. 1.vydání. Praha: Policejní Prezidium 
Policie ČR, 2008, str. 13 
61 STRAUS, J., NĚMEC, M a kolektiv. Teorie a metodologie kriminalistiky. 1.vydání. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2009, str. 262-263 
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situaci skutku, postupným poznáváním způsobu spáchání a hypoteticko-deduktivními 

úvahami pak získává poznatky o účincích jednání pachatele a oběti a končí 

vytvořením obrazu mechanismu děje, který již nastal. 

Objekty behaviorální analýzy jsou osoby a věci. V kategorii osob je pozornost 

zaměřena na pachatele, oběť a svědka. Pachatel je posuzován z hlediska 

kriminalistického a kriminologického, je to osoba s určitými biologickými, 

psychickými a sociálními vlastnostmi, které se zobrazují ve stopách trestného činu. 

Znaky chování pachatele je možné rozdělit na znaky organizovaného pachatele a 

znaky neorganizovaného pachatele. S přibývající kriminální zkušeností se může 

neorganizovaný pachatel přeměnit na organizovaného. Oběť ovlivňuje jednání 

pachatele, a tím i způsob páchání trestné činnosti, také se svým jednáním podílí na 

vzniku stop a je jejich nositelem. Svědek je pak osoba, která může poskytnout 

zprostředkované informace o daném skutku, jeho průběhu, místu činu atd. 

V kategorii věcí je pozornost zaměřena na nástroje, zbraně, dopravní prostředky, 

prostředky k zamezení vzniku stop a prostředky k získání kontroly nad obětí. Volba 

nástrojů může poskytnout informace o motivu trestné činnosti a o vlastnostech 

osobnosti pachatele. Úvaha o způsobu získání zbraně a manipulace s ní umožňuje 

získat informace k plánování trestné činnosti a k osobnostním vlastnostem pachatele, 

také způsob použití zbraně napoví mnoho o vztahu pachatele a oběti, o motivu apod. 

Dopravní prostředky poskytují informace k plánování trestné činnosti, k reagování 

pachatele na objektivní okolnosti, vypovídají o obvyklém způsobu dopravy. 

Prostředky k zamezení vzniku stop mohou poskytnout informace ke kriminální historii 

pachatele, vztahu pachatele a oběti aj. Prostředky k získání kontroly nad obětí 

napoví o plánování trestné činnosti, o kriminální historii pachatele, o psychických a 

fyzických vlastnostech atd.62 

Behaviorální analýza používá typologický přístup, který chápe typ jako určitou 

skupinu jedinců s charakteristickou strukturou osobnostních vlastností. Posuzování 

pachatelů podle způsobu páchání souvisí především se zkoumáním kriminálního 

chování, kriminální agrese a osobnosti pachatele. Osobnost pachatele je subjektivním 

faktorem způsobu páchání trestné činnosti, která vznikla sjednocením a prolínáním 

biologických, fyziologických, psychologických a sociálních komponent. Problematika 

osobnosti pachatele je ústředním pojmem výzkumu kriminality. Na projevy osobnosti 

a aktuální psychický stav můžeme usuzovat např. při analýze místa činu, kdy se 

zaměřujeme na polohu těla oběti, stav těla oběti, množství a povahu zranění oběti, 

                                                 
62 STRAUS, J., NĚMEC, M a kolektiv. Teorie a metodologie kriminalistiky. 1.vydání. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2009, str. 265-266 
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přítomnost ostatních stop apod., dále především při analýze způsobu páchání. 

Některé vlastnosti osobnosti se na způsobu páchání vůbec nemusí projevit, nebo 

naopak jedna vlastnost se může v různých situacích projevit různými způsoby. Na 

psychické vlastnosti pachatele je možné usuzovat jen velmi přibližně, pouze 

s určitým stupněm pravděpodobnosti se lze vyjádřit k jeho schopnostem a k míře 

jeho temperamentu. 

Sestavením modelu osobnosti se rozumí postup, při kterém na základě analýzy 

důkazů jsou odvozovány základní psychické, sociální a demografické charakteristiky 

pachatele trestného činu. Výsledný model má nicméně pouze pravděpodobnostní 

povahu. Sestavování takových modelů má ve světě dlouhou tradici, v 80.letech 

minulého století se v americkém odborném tisku začaly objevovat články o 

profilování jako metodě používané především při vyšetřování sériových vražd a vražd 

se sexuální motivací. Současná česká odborná literatura nicméně neuvádí metodologii 

sestavování profilu, což považuji za kardinální problém. Podle odborného zaměření 

osob, které sestavují tyto modely osobnosti, je tento metodologicky nerozpracovaný 

postup nazýván např. psychologickým profilováním, psychiatrickým profilováním, 

kriminalisticko-kriminologickým profilováním atd. Cílem tvůrce psychologického 

profilu je poskytnout dostatek informací vyšetřovatelům, aby byli schopni zaměřit 

vyšetřování správným směrem nebo lépe vyšetřování vést např. podle profilu jsou 

upřesňovány vyšetřovací verze.63 Psychologický profil pachatele zpravidla obsahuje 

většinu nebo jen některé z následujících údajů: věk, pohlaví, rasa, rodinný stav, 

inteligence, stupeň vzdělání, životní styl, sociální původ, charakteristika osobnosti, 

vzhled, chování, emocionální přizpůsobení, patologické charakteristiky chování, 

povolání, druh sexuální perverze, motiv apod.64 Profilování bývá nicméně využíváno 

až v okamžiku, kdy selžou běžné vyšetřovací postupy. Někteří odborníci jsou velmi 

skeptičtí ohledně užitečnosti takového profilování. Nevýhodou psychologického 

profilování je fakt, že tuto metodu nelze využít vždy, obecně platí, že k profilování 

jsou vhodnější případy, které působí nějakým způsobem odlišně, u kterých se 

vyskytují zvláštnosti. Nejvhodnější skupinu proto představují trestné činy, které jsou 

výjimečné a které se opakují, půjde tedy o sexuální vraždy, vraždy spojené 

s rituálními prvky, mučením oběti, znásilnění apod. 

 

                                                 
63 ČÍRTKOVÁ, L., ČERVINKA, F. Psychologické profilování: mýtus a skutečnost. Kriminalistika, 
1995, č. 1, str. 21-23 
64 VYHLÍDALOVÁ, P. K otázce psychologického profilování. Československá kriminalistika, 
1990, č. 1-2, str. 70 
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4.2 Obecný postup behaviorální analýzy 
 

Na začátku vyšetřování jsou v rámci klasifikační analýzy objektů behaviorální 

analýzy vyhledávány, popisovány, uspořádávány a registrovány snadno zjistitelné a 

jednoznačně interpretovatelné stopy, ve kterých se odrážejí identifikační znaky 

objektů behaviorální analýzy a které pomáhají odpovědět na otázku CO se stalo?. 

Nejdříve je získáván celkový přehled o místu činu, osobě oběti a způsobu páchání 

konkrétního skutku. Poté nastupuje fáze, ve které je pozorovaný objekt myšlenkově 

rozkládán na části, znaky objektů behaviorální analýzy.  

 

Schéma 1: Počáteční fáze postupu vedoucího k sestavení modelu osobnosti 

pachatele65 

 

 

Typová charakteristika skutku je prvním shrnutím informací získaných na 

začátku vyšetřování, umožňuje na počátku prověřování určit hlavní stránky objektů 

behaviorální analýzy. Charakteristika skutkového děje umožní určit základní okruh 

důkazních prostředků, zda bude nutné nechat vypracovat znalecké posudky nebo 

odborná vyjádření, zda bude nutné přibrat konzultanty a z jakých oborů atd. Znaky 

oběti, především v případech, kdy oběť není v žádném vztahu s pachatelem, jsou 

významným faktorem při rekonstrukci způsobu páchání trestné činnosti (behaviorální 

rekonstrukci). Určení znaků charakteristiky místa činu má dvě oblasti, ta první 

obsahuje popis znaků obecné charakteristiky místa činu (vztah oběti k místu činu, 

vztah pachatele k místu činu, …), ta druhá potom popis těla oběti na místě činu 

(poloha těla oběti na místě činu, …). Určení znaků způsobu páchání a utajování 

                                                 
65 STRAUS, J., NĚMEC, M a kolektiv. Teorie a metodologie kriminalistiky. 1.vydání. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2009, str. 271 
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trestné činnosti tvoří základ metod a prostředků behaviorální analýzy. Způsob 

páchání je chápán jako systém, který má svoji strukturu. Určení znaků 

charakteristiky pachatele poskytuje informace k popisu znaků fyzického i psychického 

charakteru, u známého pachatele je vhodné vypracovat také předběžnou 

charakteristiku jeho osobnosti. Pokud jde o pohlaví pachatele, biologické odlišnosti 

vedou k diferencím ve fyzických a psychických vlastnostech a promítají se do způsobu 

páchání. Ženy pachatelky méně plánují své útoky, méně se u nich objevuje 

spolupachatelství, vyznačují se nižší agresivitou a celkově jednodušším provedením 

činu. Kritické posouzení prvotních informací je závěrečnou částí počáteční fáze 

postupu vedoucího k sestavení modelu osobnosti pachatele. Mělo by být provedeno až 

po prvotních vyšetřovacích úkonech, kdy je možné vypracovat plán vyšetřování. 

Obsahuje souhrn informací, které jsou v dané době k dispozici, souhrn chybějících 

informací, doporučení týkající se metod, prostředků a způsobů, které by měly být při 

vyšetřování použity.66 

Další fází behaviorální analýzy je forenzní analýza, jejímž cílem je zjištěné 

informace porovnat a měřit za účelem jejich kategorizace. Cílem této fáze je získání 

odpovědi na otázku PROČ se to tak stalo?. 

 

Schéma 2: Následující fáze postupu vedoucího k sestavení modelu osobnosti 

pachatele67 

 

 

                                                 
66 STRAUS, J., NĚMEC, M a kolektiv. Teorie a metodologie kriminalistiky. 1.vydání. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2009, str. 271-272 
67 STRAUS, J., NĚMEC, M a kolektiv. Teorie a metodologie kriminalistiky. 1.vydání. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2009, str. 271 
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Behaviorální rekonstrukce je upřesňování průběhu páchání trestné činnosti se 

všemi kauzálními, časovými i prostorovými vztahy. Každou uváděnou informaci je 

nutné podložit konkrétními důkazy. Kritické posouzení důkazů stanoví, které 

skutkové okolnosti byly dokázány, jaký je obsah jednotlivých důkazů, zda se 

dokazované informace shodují s ostatními shromážděnými důkazy, dochází také k 

ověření, zda všechny známé a dokázané skutečnosti jsou ve vzájemném souladu 

apod. Objasňování skutkových okolností ve vztahu k oběti zahrnuje posouzení 

významných behaviorálních znaků popisu oběti (pohlaví, zdánlivý věk, postava, …), 

posouzení prvků chování a psychických vlastností oběti, posouzení rizikovosti oběti, 

vyhodnocení vztahu oběti a pachatele a zařazení oběti do typologie. Z pohledu 

behaviorální analýzy jsou důležité informace, které objasňují obvyklé chování oběti 

při různých příležitostech: když je ve stresu, když je pod vlivem alkoholu atd. 

Objasňování skutkových okolností ve vztahu k místu činu je zaměřeno na posouzení 

doby páchání trestné činnosti, rizikovosti místa činu, zařazení místa činu do typologie 

apod. Objasňování skutkových okolností ve vztahu ke způsobu páchání trestné 

činnosti je zjišťování modu operandi skutku, jsou vyčleněny verbální, fyzické a 

sexuální projevy chování v dílčích činnostech, je vyjasňována interakce mezi obětí a 

pachatelem a průběh zranění nebo usmrcení oběti. Diagnostika chování pachatele 

umožňuje zvýšit identifikační hodnotu znaků modelu osobnosti pachatele. Právě 

v případě vyšetřování sériových vražd může tato diagnostika odhalit znaky, které 

umožňují individuální identifikaci pachatele, tj. znaky rituálního chování nebo 

signaturu pachatele. Objasňování skutkových okolností ve vztahu k pachateli 

umožňuje doplnit celkový obraz pachatele ve všech časových stádiích páchání skutku, 

požívání alkoholu, příznaky duševní poruchy, vliv fantazie na způsob páchání, 

mobilitu pachatele atd. Informace o pachateli jsou získávány vyhodnocením všech 

shromážděných informací o skutku a jejich porovnáváním se skutky již objasněnými.68 

Závěrečnou etapou behaviorální analýzy je vyhodnocení shromážděných 

informací a vytvoření modelů objektů behaviorální analýzy, které mohou být využity 

při hledání odpovědi na otázku KDO je pachatelem?. 

 

 

 

 

 

                                                 
68 STRAUS, J., NĚMEC, M a kolektiv. Teorie a metodologie kriminalistiky. 1.vydání. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2009, str. 272-274 
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Schéma 3: Závěrečná fáze postupu vedoucího k sestavení modelu osobnosti 

pachatele69 

 

 

Model osobnosti pachatele je sestavován ze znaků chování pachatele na místě 

činu, ze znaků výběru oběti a ze znaků získání kontroly nad obětí. Významným 

prvkem modelu osobnosti pachatele je použití zbraně, dopravních prostředků a 

prostředků na omezení pohybu oběti a zabránění identifikace pachatele.70 Model 

osobnosti pachatele popisuje relevantní charakteristiky pachatele, včetně vlastností 

fyzických, psychologických, sociálních, geografických nebo vztahových. Nezbytným 

předpokladem pro jeho vytvoření je zpracovaná komplexní analýza skutku a 

informace o oběti. Model osobnosti pachatele obsahuje logickou argumentaci 

založenou na důkazech pro každou charakteristiku pachatele. Analýze v systému 

ViCLAS musí předcházet behaviorální analýza kriminalisticky relevantní události, 

kterou jsou zjišťovány znaky objektů behaviorální analýzy. Tato analýza v systému 

ViCLAS umožňuje vícenásobné využití uložených informací kombinováním výběru 

znaků, umožňuje dotazy formulované jako logické věty s použitím funkcí „a“, 

„nebo“, „větší“, „menší“ a umožňuje vytvářet i srovnávací tabulky. Protokol výše 

uvedené analýzy obsahuje popis srovnávaného skutku či série, analytikem stanovená 

kritéria výběru skutků, celkový počet skutků evidovaných v systému ke dni vyhotovení 

analýzy, celkový počet zjištěných shod na výstupu analýzy ve vztahu ke 

srovnávanému skutku, srovnávací tabulku charakteristik ke všem nalezeným shodným 

skutkům v systému ViCLAS ve vztahu k oběti, pachateli, místům činu, způsobu 

páchání skutku a další informace. Následnou podrobnou analýzou takto vybraných 

                                                 
69 STRAUS, J., NĚMEC, M a kolektiv. Teorie a metodologie kriminalistiky. 1.vydání. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2009, str. 271 
70 STRAUS, J., NĚMEC, M a kolektiv. Teorie a metodologie kriminalistiky. 1.vydání. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2009, str. 274 
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skutků analytik určí, zda se jedná o opakované trestné činy stejného pachatele nebo 

o skutky spáchané obdobným způsobem, ale různými pachateli.71 

Metody a prostředky zkoumání objektů behaviorální analýzy slouží ke 

zjišťování behaviorálně významných znaků objektů a sestavování jejich systému, 

který může sloužit k sestavení modelu osobnosti pachatele, ale také k potvrzení nebo 

vyvrácení výpovědi pachatele, k vytvoření kriminalistické verze apod. 

Při posuzování charakteristiky a projevů fyzických vlastností osob je 

prováděno posouzení fyzických vlastností osob, věku, pohlaví a zdánlivého pohlaví, 

posouzení výšky, váhy, kondice a posouzení dalších viditelných vlastností (barva očí, 

vlasů, nošení brýlí atd.). Při posuzování charakteristiky a projevů psychických 

vlastností osob je posuzována především předchozí kriminální zkušenost, 

intelektuální vlastnosti, přítomnost duševní poruchy nebo choroby, sociální 

dovednosti, vztah pachatele a oběti apod. Při posuzování vlastností věcí jsou 

posuzovány charakteristiky a projevy vlastností věcí, charakteristika místa činu, jeho 

lokalizace v prostoru, doba páchání trestné činnosti, použití dopravních prostředků 

apod. 

Je důležité upozornit na to, že při aplikaci behaviorální analýzy je nezbytné 

vysvětlovat příčinné vztahy na základě skutečně zjištěných stop, ne stop pouze 

předpokládaných.    

Na závěr této podkapitoly chci uvést, že model osobnosti pachatele bývá 

pořizován v souvislosti s objasňováním sériových vražd téměř vždy. Při jeho tvorbě 

hraje rozhodující roli dělení pachatelů na organizované a neorganizované. Pachatelé 

neorganizovaní zpravidla zanechávají na místě činu mnohem více stop než pachatelé 

organizovaní.  

 

4.3 Violent Crime Linkage Analysis System 
 

I v České republice se začíná v praxi využívat kanadský systém databanky 

ViCLAS, v češtině Systém pro odhalování vzájemných spojitostí mezi násilnými 

trestnými činy, proviněními a činy jinak trestnými, který uchovává strukturované 

informace k objektům behaviorální analýzy a pomocí kterého lze např. zjistit, zda se 

v České republice nebo v jiné zemi zapojené do tohoto systému vyskytl čin 

                                                 
71 HOFMANOVÁ, J. Behaviorální analýza – taktická metoda kriminalistiky v procesu 
objasňování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti. 1.vydání. Praha: Policejní Prezidium 
Policie ČR, 2008, str. 50 
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s podobným modem operandi. Tímto způsobem lze odhalit za pomoci počítače série 

činů téhož ještě neznámého pachatele nebo recidivujícího již známého pachatele. 

Základem systému ViCLAS je verifikace vkládaných dat a zavedení standardizovaného 

popisu skutků, obsahujícího zejména informace o pachateli, o oběti, o vztahu mezi 

pachatelem a obětí, o místech, kde k trestné činnosti došlo, údaje o poraněních a 

příčině smrti oběti, o způsobu páchání trestné činnosti, informace k použitým 

předmětům a zbraním a informace o použitých vozidlech. 84% otázek obsažených ve 

formuláři systému ViCLAS je zaměřeno na kriminalistickou charakteristiku skutku a 

dotazník limituje vyplňovatele z hlediska tvorby odpovědí, protože většina otázek 

vyžaduje přesně danou formu odpovědi.72 Systém je využitelný nejen u sériových 

vražd, ale také v případech znásilnění, únosů, vydírání, žhářství apod., lze zobecnit, 

že se jedná o skutky spojené s usmrcením osoby (neobjasněné skutky, skutky 

s nejasným motivem, skutky spáchané neobvyklým způsobem, skutky s loupežným 

motivem) a skutky zaměřené proti sexuálnímu sebeurčení. Vytvořené profily se kryjí 

se zjištěnými pachateli v 70 až 80 procentech případů.73  

 

4.4 Shrnutí 
 

Behaviorální analýza splňuje požadavek vytvoření určitého „algoritmu“ 

objasňování jednotlivých druhů trestné činnosti, a to zejména podle způsobu 

páchání. Jde o metodu, která je založena na informacích o chování pachatele, 

chování oběti a okolnostech prostředí, které jsou pozorovatelné nebo logicky 

odvozené z dokumentace případu nebo rekonstrukce skutku, čímž se liší od tzv. 

psychologického profilování, v jehož případě jsou některé skutečnosti, které tvoří 

prvky profilu pachatele, často dovozovány jen na základě statistické 

pravděpodobnosti bez konkrétní souvislosti k danému případu. Dalším, a podle mého 

velmi podstatným, negativem psychologického profilování je prvek intuitivního 

usuzování, který je přítomen při tvorbě profilu, a člověk je, jak známo, tvor 

chybující. Úspěšnost této metody je jen asi 50%.74  

                                                 
72 STRAUS, J., NĚMEC, M a kolektiv. Teorie a metodologie kriminalistiky. 1.vydání. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2009, str. 280 
73 PROTIVINSKÝ, M. Sérioví vrazi. Kriminalistika, 2003, č. 4, str. 314 
74 ZÁHORSKÁ, J. Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů. 1.vydání. Praha: 
Portál, 2007, str. 103 
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5. Kazuistika 
 

5.1 Manželé S.  
 

Dne 2.12.2002 oznámil P.W. na OŘP ČR Svitavy, že pohřešuje svoji matku 

D.W. (62 let), tetu H.C. (53 let) a babičku B.C. (92 let), které se obvykle zdržují ve 

svém bydlišti v obci Brněnec. Po otevření bytu policisty bylo zjištěno, že v kuchyni 

leží na posteli osoba, jejíž horní polovina těla je zastlána lůžkovinami. Jednalo se o 

babičku oznamovatele, ještě žila. V pokoji za kuchyní na gauči ležela bez známek 

života D.W. Mrtvola třetí ženy byla nalezena v koupelně, na jejím levém zápěstí bylo 

vidět poranění řezným nástrojem. Ani jedna ze stop zajištěných na místě činu 

neprokazovala přítomnost manželů S. a jejich účast na vražedném jednání. Jednou 

z hlavních vyšetřovacích verzí byla ta, že došlo k sestrovražednému zápasu, pro 

sebevraždu jedné z žen nasvědčovaly řezné rány na jejím zápěstí (příloha č.1). Po 

provedení soudní pitvy byla vyvrácena verze o vzájemném napadení sester, protože 

podle lékařů došlo u H.C. vinou zjištěných úrazových změn k rozvoji úrazového šoku, 

který byl příčinou smrti. Přeživší žena před převozem do nemocnice nesouvisle 

hovořila o tom, že u nich byl nějaký vysoký z „Kolářovic domu“.75 V rámci vyšetřování 

bylo nezbytné analyzovat tato slova a zaměřit se na vyšetřování v blízkém okolí. 

Ještě týž den bylo zjištěno, že v nedalekém domě známém jako Kolářův dům, žije 

jistý J.S., s nímž další den policisté hovořili. Při následném podrobném vytěžování 

J.S. značně zneklidněl, čehož bylo policisty plně využito. O pár dní později se J.S. 

z obav z odhalení pokusil o sebevraždu. Zvrat ve vyšetřování nastal v únoru 2003, kdy 

si manželé S. vytipovali jeden rodinný domek v obci Horka jako vhodný k loupeži, po 

spáchání trestného činu při odchodu z domu potkali policistu, který je velmi dobře 

znal. Krátce nato byli oba zadrženi a obviněni z loupeže, k níž se přiznali. Vzhledem 

ke zkušenostem s osobou J.S. a novým skutečnostem byla po dohodě policistů SKPV 

správ Policie ČR středočeského, východočeského a jihočeského kraje, OŘP ČR Kutná 

Hora a zástupce ÚSKPV svolána porada s cílem stanovení společného postupu. Zde je 

na místě upozornit na nedostatky v postupu policie, jelikož po společném spáchání 

trestného činu byli manželé S. i přes podezření ze spáchání další nejzávažnější 

trestné činnosti (byly získány poznatky o podezřelých úmrtích osob ve Slavošově, 

Měchonicích a Chabeřicích) umístěni do dvou navzájem sousedících cel, čehož využili 

k tomu, aby se domluvili na dalším postupu a jednání s policií. Během opakovaných 
                                                 
75 LOMNICKÝ, J. Smrt sester. Kriminalistický sborník, 2005, č. 2, str. 9 
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výslechů D.S. dodržovala úmluvu s manželem a uváděla, že ví o zabití žen pouze 

z manželova vyprávění, J.S. se později k činu sám doznal. Tentýž den byla provedena 

prověrka výpovědi J.S. na místě činu. V průběhu dalšího vyšetřování se začal J.S. 

k jednotlivým činům postupně doznávat, D.S. pouze potvrzovala jeho přiznání 

svědectvím o tom, že o všech skutcích věděla z jeho vyprávění, nicméně poškození, 

kteří přežili loupežná přepadení popisovali ženu jako jednoho z pachatelů, a navíc 

agresivnějšího. Po dlouhodobém systematickém taktizování ve vyšetřování se D.S. 

nakonec doznala ke své účasti na všech vraždách a loupežích. Pokud jde o případ 

D.W., H.C. a B.C., J.S. svou oběť D.W. uškrtil, H.C. zemřela rukama obou manželů, 

kteří poté naaranžovali vše tak, aby vzniklo podezření, že H.C. zabila D.W. a poté 

zešílela a spáchala sebevraždu. Objasněním této dvojnásobné vraždy a pokusu vraždy 

započala akce, při které se podařilo objasnit celou sérii loupeží a loupežných vražd 

spáchanou manželským párem.  

Loupežným přepadením A.M. dne 30.9.2001 kolem 23:30 hod. začala série 

násilných činů manželů S. Po vniknutí do rodinného domku srazil J.S. muže na zem a 

oba manželé společně poté starci svázali ruce a nohy. Požadovali po něm peníze a 

přitom mu hrozili podřezáním. Přepadený jim ze strachu vydal kolem 160 000,-Kč. 

A.M. zůstal naživu, ale byl spoutaný, vysvobození přišlo až po více než dvou dnech. 

Problémem při vyšetřování se stala skutečnost, že poškozený nebyl ochoten vyslovit 

podezření, kdo jej přepadl, protože se zřejmě obával následků, které by mohly přijít, 

kdyby se policii pachatele nepodařilo usvědčit. Manželé S. se k činu doznali až téměř 

po 2 letech v souvislosti se svou ostatní trestnou činností. Původní kvalifikace tohoto 

činu jako trestného činu loupeže byla změněna. Manželé S. byli uznáni vinnými ze 

spáchání pokusu trestného činu vraždy spáchaného ve vícečinném souběhu s trestným 

činem loupeže a porušování domovní svobody, a to jako spolupachatelé. 

Dne 16.11.2001 kolem 3.hodiny ranní se J.S. vydal oloupit 75letého důchodce, 

jeho žena ho vybavila punčochou přes obličej a parukou. J.S. muže uškrtil, uložil do 

postele a kolem zapálil svíčky, aby byly požárem zahlazeny stopy. Tento případ 

ukazuje na fatální chyby při vyšetřování, kterých se dopustili policisté, lékaři i státní 

zástupce. Případ byl totiž uzavřen jako sebevražda. Dne 16.11.2001 si obyvatel obce 

Slavošov všiml požáru domu, ve kterém bydlel důchodce S.Š. Byl vyrozuměn HZS a 

OOP ČR v Kutné Hoře. Při vyhodnocování situace na místě činu nebyla vzata v úvahu 

skutečnost, že dcera zavražděného upozornila na zmizení některých otcových věcí. 

Přes tuto závažnou informaci věc na místě zpracovával policejní orgán OOP ČR a 

nikoliv specialisté SKPV. Po provedení zdravotní pitvy bylo jako příčina smrti uvedeno 

srdeční selhání. Na základě stížnosti dcery zavražděného bylo provedeno opětovné 
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ohledání místa činu a s ohledem na zjištěné skutečnosti byly zahájeny úkony 

trestního řízení, nicméně věc byla nakonec odložena. Na základě později zjištěných 

skutečností byla nařízena exhumace zemřelého a v dubnu 2003 byla provedena soudní 

pitva, při níž byly zjištěny zlomeniny obou velkých rohů jazylky a obou horních rohů 

štítné chrupavky s krevními výrony v okolí. Bylo konstatováno, že tyto změny jsou 

jasným důkazem toho, že proti přední straně krku působilo tupé násilí. Obviněný J.S. 

se při výslechu doznal a podrobně popsal, jak se s manželkou domlouvali na způsobu 

oloupení i na taktice samotného provedení činu. Dále také popsal, že během páchání 

trestného činu se v něm zrodil nápad, který souvisel s navozením zdání, že se S.Š. 

upálil sám.  

Dne 5.12.2001 oznámil P.K. na OOP ČR v Kutné Hoře pohřešování své tchýně 

68leté R.S. žijící v obci Slavošov a vyslovil podezření, že se jí něco stalo a že je její 

zmizení velice podivné. Ohledání domu R.S. bylo provedeno policisty až po třech (!) 

dnech od oznámení o pohřešování a bylo jím zjištěno, že je rozbitá skleněná výplň 

vstupních dveří, na střepu ze skleněné výplně dveří je krev a v bytě je převrácený 

květináč. Po pohřešované bylo vyhlášeno pátrání. Později byl oznamovatelem P.K. 

nalezen zakrvácený polštář a bylo zjištěno, že postel v ložnici divně páchne, proto 

také opakovaně upozorňoval policii na to, že se zmizením R.S. není něco v pořádku. 

Bez odezvy. V květnu 2002 P.K. nalezl mrtvou tchýni, když chtěl na zahradě postavit 

fóliovník (příloha č.2). Když zatloukal do země kůly, objevila se na povrchu lidská 

ruka. Pár dní po vraždě S.Š. se manželé S. žijící také v obci Slavošov vydali k R.S., 

kterou J.S. udeřil kovovou tyčí, pak ji oba svázali na místě nalezenými provázky a 

šátky a nutili k vydání peněz. Aby se mrtvé R.S. zbavili, vykopali na zahradě jámu, 

kam ji i s osobními věcmi zahrabali. Na počátku rozkrývání trestné činnosti spáchané 

J.S. a D.S. byla vyslovena domněnka, že by jen zvláštní náhoda mohla způsobit, že by 

v jedné vesnici žil vrah žen z Brněnce, v jeho těsném sousedství za podivných 

okolností zemřelý S.Š., o jeden dům vedle R.S. a naproti přes silnici za podivných 

okolností zemřelý J.M. J.S. se k vraždě R.S. doznal, jeho žena se později doznala 

k účasti na této vraždě a uvedla, že do hrobu za ní naházeli předměty denní potřeby 

a oděv, aby vzbudili dojem jejího odjezdu z bydliště na delší čas. Laxnost práce při 

vyšetřování lze dokumentovat i tím, že zajištěné stopy, které byly v protokolu o 

ohledání místa činu uvedeny, se později východočeským kriminalistům nepodařilo ani 

nalézt, ani zajistit případné výsledky expertiz. 

Modus operandi pachatelů lze popsat tak, že pachatelé si vybírali starší osoby 

jako své oběti, činy spáchali pro získání majetkového prospěchu, byli předem 

domluveni na usmrcení poškozených, ke svazování používali věci nalezené na místě 
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činu a také manipulovali se stopami tak, aby zmátli policejní orgány. Manželé J.S. a 

D.S. byli odsouzeni za spáchání devíti skutků, při kterých usmrtili osm osob, z toho ve 

dvou případech to byly vraždy dvojnásobné, dále za dva pokusy o vraždu, jednu 

přípravu vraždy a jednu loupež. Místy činu byl Slavošov na Kutnohorsku a okolí, 

Kardašova Řečice a Brněnec na Svitavsku. Motivem jednání byla vidina získání peněz. 

Vyšetřovatelé byli překvapeni brutalitou a bezcitností, s jakou se manželé S. chovali 

ke svým obětem, přitom jejich zisk nikdy nepřesáhl řádově několik desítek tisíc 

korun. Vrchní soud v Praze v odvolacím řízení potvrdil obžalovaným doživotní tresty.  

Pokud jde o rodinnou a osobní anamnézu D.S. a J.S., je na místě uvést, že 

faktory, které negativně ovlivňovaly tvorbu jejich osobností, byly u obou velmi 

podobné. D.S. prožívala dětství v neharmonickém rodinném prostředí, otec často pil 

a potom fyzicky napadal jak matku, tak i děti. D.S. v této době potkala svého prvního 

manžela, v šestnácti letech otěhotněla, provdala se a porodila dceru. Manželství 

dobře nefungovalo, ale bylo rozvedeno až po 10 letech. Po nějakém čase se D.S. 

potkala s druhým manželem, v té době již pracovala jako tanečnice v barech. 

S manželem odcestovala do Kanady, kde se profesi barové tanečnice dále věnovala. 

Za pobytu v Kanadě měla být surově znásilněna, z čehož pramenily její psychické 

obtíže, projevovaly se u ní deprese a odpor k manželskému sexuálnímu životu. 

Utrácela velké množství peněz za léky a postupně se takto zadlužovala. Potřetí se 

vdala v roce 2002 – za J.S, který neměl daleko k alkoholu a pod jeho vlivem se stával 

agresivním, několikrát napadl i D.S. D.S. se několikrát pokusila o sebevraždu. J.S. 

poznal chuť alkoholu již kolem třináctého roku věku, vzor měl ve své rodině, protože 

jeho otec byl silným alkoholikem a v alkoholovém opojení bil celou rodinu. J.S. brzy 

nastoupil kriminální kariéru, krádeže a rvačky jej brzy přivedly do vězení. Manželé S. 

byli na první pohled nesourodým párem, přesto měli oba něco společného. Oba 

vyrůstali v disharmonickém rodinném prostředí, oba otcové byli alkoholici, oba měli 

jen základní vzdělání. D.S. měla za prvního manžela alkoholika a násilníka, J.S. se 

první manželství rozpadlo také kvůli alkoholu. D.S. užívala nadměrně psychofarmaka, 

J.S. měl oblibu v alkoholu. 

Pro případ manželů S. jsou charakteristická pochybení, která mohla mít za 

následek pokračování manželského páru ve vražedném jednání a kterých se dopustila 

policie již na místě činu, ale i v dalším šetření a dokazování. Přispěla k tomu jistě i 

nekvalitní práce lékařů a státního zástupce, který vyšetřování dozoroval.76 

                                                 
76 ŠIMEK, M., KVASNIČKOVÁ, H. Slavošovský zvoník a jeho krutá Esmeralda. Kriminalistický 
sborník, 2005, č. 2, str. 5 
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Soudce komentoval verdikt mimo jiné slovy: „Trýznění starých lidí bylo pro 

oba manžele prostředkem k dosažení cílů, jak z nich vymámit informace, kde mají 

ukryté cennosti. Nezkusili například vloupat se do domů v nepřítomnosti jejich 

majitelů. Nebyli šokovaní následky svých činů, neupustili od nich a pokračovali až do 

zadržení.“  

 

5.2 Sériový vrah P.Z. 
 

Dne 28.11.2006 byly policejním komisařem SKPV OŘP ČR Havlíčkův Brod 

zahájeny úkony trestního řízení ve věci ublížení na zdraví podle § 221 odst.1 

trestního zákona (účinného do 31.12.2009) ukončené ve stádiu pokusu podle § 8 

odst.1 téhož trestního zákona. Podnětem bylo trestní oznámení. Dne 30.11.2006 

podal vysvětlení MUDr. P.L. a na základě jeho výpovědi byl napsán doplněk záznamu 

o zahájení úkonů trestního řízení, kde bylo jednání pachatele překvalifikováno na 

trestný čin vraždy podle § 219 odst.1, 2 písm.a) trestního zákona (účinného do 

31.12.2009) ukončený ve stádiu pokusu podle § 8 odst.1 téhož trestního zákona.  

Ve věci byli vyslechnuti svědci, mezi nimiž byl i MUDr. P.L., který uvedl, že 

vlastním šetřením na oddělení ARO nemocnice v Havlíčkově Brodě bylo zjištěno, že 

docházelo k neoprávněnému podání léku Heparin pacientům. Následně byla svolána 

porada vedení nemocnice, kde svědek MUDr. P.L. o celé věci vedení informoval a 

jmenoval podezřelého P.Z., jemuž bylo na místě sepsáno okamžité zrušení 

pracovního poměru a předáno dne 26.9.2006. Ve věci byl vyslechnut opakovaně také 

podezřelý P.Z., který se k trestné činnosti doznal. Podle § 160 odst.1 TŘ bylo 

zahájeno trestní stíhání. 

Během vyšetřování bylo zjištěno, že z rozpisu služeb na oddělení ARO 

v nemocnici v Havlíčkově Brodě jednoznačně plyne, že ve všech případech, kdy došlo 

k medicinsky nevysvětlitelným poruchám krevní srážlivosti, měl službu P.Z. Obviněný 

se ke své trestné činnosti opakovaně doznal. 

Během denní služby dne 12.5.2006 a během nočních služeb 24.5.2006 – 

25.5.2006 a 5.6.2006 – 6.6.2006 bez oprávnění podal lék Heparin poškozenému M.Š. 

(59 let), čímž mu způsobil závažné zdravotní komplikace, zředění krve a krvácení, 

které by bez poskytnutí včasné lékařské pomoci způsobily vykrvácení či jinou 

komplikaci vedoucí k jeho smrti.  

Během noční služby dne 8.6.2006 – 9.6.2006 a během denní služby dne 

10.6.2006 bez oprávnění podal lék Heparin poškozenému F.Š. (67 let), čímž mu také 
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způsobil závažné zdravotní komplikace, zředění krve a krvácení, které přes 

poskytnutou lékařskou péči vedly ke smrti poškozeného dne 11.6.2006 (příloha č.3). 

Dále během denní služby dne 30.6.2006 bez oprávnění podal lék Heparin 

poškozenému J.R. (57 let), čímž mu způsobil, stejné jako u výše uvedených 

poškozených, zdravotní komplikace, které by bez poskytnutí lékařské pomoci 

způsobily vykrvácení či jinou komplikaci vedoucí ke smrti. 

P.Z. svou trestnou činnost vyvíjel od 12.5.2006 do 25.9.2006, kdy jako 

pracovník nemocnice v Havlíčkově Brodě při výkonu svého povolání zdravotní sestry 

na oddělení anesteziologie a resuscitace opakovaně aplikoval pacientům, kteří byli 

po lékařském výkonu ve stavu bezmocnosti, do centrální žíly lék Heparin, přestože 

znal jeho účinky (příloha č.4) a byl srozuměn s tím, že může pacientům způsobit smrt 

s ohledem na jejich zdravotní stav.  

Modus operandi byl ve všech případech stejný, pachatel si vybíral jako své 

oběti osoby vyššího věku, osoby jemu neznámé, poškozeným ve špatném zdravotním 

stavu úmyslně aplikoval bez oprávnění lék Heparin, který způsobil poruchy srážlivosti 

krve a v době podání léku byly všechny osoby v umělém nebo přirozeném spánku. 

V průběhu vyšetřování byla provedena domovní prohlídka i prohlídka jiných 

prostor, z dokumentace vyplývá, že u obviněného byly nalezeny některé chorobopisy 

pacientů, lékařské knihy a různé léky, ze zdravotnické dokumentace poškozených 

vyplývá, že do ní obviněný dopisoval záznamy související s přebíráním léků pro tyto 

osoby. 

Ze znaleckého posudku z odvětví psychiatrie vyplynulo, že P.Z. je průměrně 

inteligentní jedinec (IQ 105), který vyrůstal v běžných výchovných podmínkách. 

Ovládací i rozpoznávací schopnosti obviněného byly v době páchání trestné činnosti 

plně zachované, nicméně podle znalkyně nešlo vyloučit škodlivé užívání alkoholu a 

anxiolytik. Nebyla zjištěna závažná duševní choroba či porucha, u P.Z. však převažují 

rysy egocentrické a narcistické, jeho emotivita je nezralá, ve vztahu k sociálnímu 

okolí je patrná citová chladnost a nízká schopnost empatie. Znalkyně dále uvedla, že 

u obviněného se vyskytuje tzv. syndrom vyhoření, také podle ní obviněný nabýval 

přesvědčení, že je nepolapitelný, že si může leccos dovolit a zároveň, že se nic 

neděje, neboť mu jednání dlouhou dobu procházelo. 

Pokud jde o osobní a rodinnou anamnézu, P.Z. pocházel z úplné rodiny, 

s otcem příliš dobře nevycházel, s matkou ano. Fyzické tresty se v rodině 

nepreferovaly. Dosáhl středoškolského vzdělání. Ve svých 24 letech si začal 

uvědomovat svoji homosexuální orientaci, otec měl výhrady k jeho osobnímu životu. 
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Vyšetřování provázelo mnoho obtíží, které souvisely především s chybným a 

nedostatečným vedením zdravotnické dokumentace. V průběhu vyšetřování se P.Z. 

ve svých výpovědích hájil v tom smyslu, že Heparin je lék a že lékem nelze zabít, 

dále také uváděl, že se svou trestnou činností zbavoval depresí. Vinu za svou trestnou 

činnost svaloval na špatnou organizaci pracovní činnosti v nemocnici, nesprávné a 

nezákonné postupy na oddělení ARO a duševní poruchu. 

P.Z. byl odsouzen za spáchání trestného činu vraždy, dílem dokonaného, 

dílem ve stádiu pokusu spáchané na více osobách. Zavraždil sedm osob a u dalších 

deseti se o to pokusil. Jeho motivem byla snaha dosáhnout vlastního vzrušení a 

intenzivního prožitku ze vzniklé riskantní situace a následné aktivity své a ostatního 

personálu nemocnice. P.Z. používal bezmocné pacienty pro realizaci svých vlastních 

sobeckých cílů, pacienty bral pouze jako objekty svých zábav, nikoliv jako živé 

bytosti. P.Z. se dopouštěl trestné činnosti, aby se bavil rozpaky lékařů, hrou na 

vítěze, zakoušel vzrušení nejen z aktivity, kterou konal, ale také z nejistého 

výsledku, který mohl následovat. Sériový vrah P.Z. věděl, jak lze účinkům Heparinu 

zabránit, ale nikdy tak neučinil, uváděl, že to ani udělat nemohl, protože to neměl 

předepsáno lékařem. Byl odsouzen k výjimečnému trestu odnětí svobody na doživotí. 

 

5.3 ČVS: MVV-303/1990, MVV-135/1991, MVV-192/1991 
 

Dne 27.12.1990 ve 13:30 hod. bylo oznámeno nalezení mrtvého ženského těla 

mezi valem za kotelnou kolejí VŠCHT Otava a ulicí Šénova v Praze 4. Na místo vyjela 

SVS Policie ČR a bylo provedeno ohledání místa činu, při němž bylo zjištěno, že vedle 

mrtvoly se nachází rozházený obsah kabelky, peněženka je bez peněz, mrtvola má 

zalomené dva nehty, kalhoty jsou v pase rozepnuty, včetně pásku a zipu, spodní 

kalhotky jsou při okrajích přetočeny. Dále bylo zjištěno, že obličej nejeví známky 

zranění, zornice po prohlídce lékařem vykazují stopy vzniklé dušením a krk oběti je 

pevně ovinut šedou šálou pevně zataženou na dva uzle. Lékař po předběžném 

ohledání a prohlídce těla stanovil, že smrt byla způsobena násilným jednáním další 

osoby, pravděpodobně škrcením, a určil jako přibližnou dobu smrti den 20.12.1990. 

Z nalezených písemností a dokladů na místě činu bylo zjištěno, že zemřelou je 

pohřešovaná M.Č. Na místě činu byly zajištěny pachové stopy z kabelky a peněženky 

a po provedeném ohledání z uzlu na krku zemřelé, dále byly zajištěny četné stopy 

různého charakteru, a proto byly vyžádány expertizy z biologie, daktyloskopie apod. 
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Počátek vyšetřování zahrnoval provedení opatření: ohledání místa nálezu 

mrtvoly, vyhledání a zajištění stop, fotodokumentaci, vyhotovení protokolu o 

prohlídce těla mrtvého, vytěžení vedoucí koleje Otava, ve věci bylo také provedeno 

šetření v kotelně VŠCHT, která se nacházela poblíže místa nálezu mrtvoly a také byl 

zajištěn převoz mrtvoly na Ústav soudního lékařství v Praze 2, Studničkově ulici 

k pitvě. 

Po ohledání místa činu byly na základě zjištěných skutečností vytyčeny 

vyšetřovací verze. První z nich vycházela z toho, že pachatelem je osoba z okolí 

poškozené, která ji usmrtila ze žárlivosti nebo z jiných osobních důvodů. Druhá z nich 

vycházela z toho, že pachatel si poškozenou vytipoval v průběhu jízdy autobusem č. 

505 nebo již před nástupem do tohoto autobusu, případně tipoval sexuální objekt 

v prostoru vysokoškolských kolejí. V tomto případě mohlo jít o sexuálního devianta, 

který je nebo není v evidenci psychiatrických léčeben nebo o pachatele v minulosti 

trestaného pro mravnostní násilnou trestnou činnost. 

Vyšetřování bylo nasměrováno na typování možných pachatelů s pomocí 

obvodního psychiatra a sexuologa pro Prahu 4 (příloha č.9). Další typování bylo 

provedeno se zaměřením na osoby navrátilců z výkonu trestu a osoby, které se 

v minulosti dopustily mravnostních násilných deliktů. V průběhu ledna 1991 bylo 

prováděno šetření v prostoru Hlavního nádraží a v nočních autobusech MHD linky č. 

505 (příloha č.10). Součástí vyšetřování vraždy bylo i vyhodnocení nápadu trestných 

činů znásilnění, omezování osobní svobody a vydírání v teritoriu Prahy 4 v roce 1990 

dle shodných znaků k případu M.Č. s návrhem na bezpečnostní pátrací akci po 

pachateli v autobusu noční linky č. 505. Z vyhodnocených případů vyplynulo, že 

všechny poškozené udávaly věk 20-25 let, štíhlou postavu, kulatější obličej, výšku 

175-180 cm, vlasy tmavší kratší.   

V průběhu vyšetřování bylo vyslechnuto 20 svědků, pozornost byla věnována 

hlavně svědkům, kteří s poškozenou pobývali v době před předpokládanou smrtí nebo 

cestovali s poškozenou v autobuse č. 505. Dále byly prováděny výslechy a vytěžování 

vytipovaných osob – jak možných pachatelů, tak svědků. Nejzávažnějším poznatkem 

majícím možný vztah k případu vraždy M.Č. byl poznatek na osobu J.P., k němuž bylo 

zjištěno, že je podezřelý z toho, že v domech v ulici Klírova v Praze 4 nahlížel 

kukátky ve dveřích do bytů, kde sledoval ženy a přitom onanoval. Při odborném 

vyšetření byla u něho zjištěna sexuální deviace a těžká agresivita. V souvislosti 

s vyšetřováním vraždy M.Č. bylo u něj provedeno fyziodetekční vyšetření (vyšetření 

na detektoru lži), z něhož vyplynulo, že J.P. má určitou znalost korespondující se 

skutečným dějem zjištěným při ohledání místa činu a oběti (jednalo se zejména o 
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způsob usmrcení, polohu těla, odcizené věci, oblečení oběti apod.). Sám uvedl, že 

s M.Č. jel v autobuse a že se mu líbila, dále uvedl, že jí od autobusu táhl přes silnici 

k plotu kolejí VŠCHT. Později svá tvrzení ale popřel. 

Provedením a splněním všech bodů plánu vyšetřování pachatel zjištěn nebyl. 

 

Dne 13.8.1991 bylo oznámeno na Policii ČR, že v parčíku přiléhajícím 

k Podolské vodárně byla po 17:00 hod. nalezena neznámá mrtvola. Na místo dorazila 

SVS Policie ČR-Praha město, která zjistila, že se jedná o Š.H. Lékař konstatoval smrt, 

která byla způsobena škrcením s následným udušením. Ohledáním místa činu, jakož i 

dalším šetřením byly shromážděny materiály, ze kterých vyplynul závěr, že Š.H. byla 

při návratu domů násilně usmrcena a že dolní část těla byla zcela bez oděvu.  

Ve věci byla nařízena a provedena soudní pitva. Soudní pitvou bylo zjištěno, 

že kožní oděrky, krevní výronky a rýha na kůži krku, krevní výrony v krčním svalstvu i 

krevní výronky na sliznici hrtanu lze vysvětlit škrcením. Jako bezprostřední příčina 

smrti Š.H. bylo určeno udušení z uškrcení, kdy přiložené škrtidlo bylo zataženo na 

krku poškozené zepředu a poměrně velkou silou. V rodidlech poškozené byly 

prokázány spermie, drobná trhlinka sliznice ve vchodu poševním spolu s nálezem 

spermatozoí v rodidlech nasvědčovala pohlavnímu styku, avšak sama o sobě pro 

znásilnění jednoznačně nesvědčila. 

Na základě zjištěných skutečností byly vytyčeny vyšetřovací verze. První verze 

vycházela z toho, že pachatelem je muž, se kterým se poškozená seznámila 

12.8.1991 ve vinárně U Fausta, odkud s ním odešla. Druhá verze vycházela z toho, že 

pachatelem je muž, který v kritickou dobu náhodně procházel parčíkem vedle 

Podolské vodárny, kde narazil na poškozenou. Motivem jednání byly jednoznačně 

v obou případech sexuální pohnutky. 

16.8.1991 byla provedena pátrací akce, místem pátrací akce bylo Podolské 

nábřeží na pravém břehu řeky Vltavy, říční kilometr 56,7. Byl propátrán prostor cca 

15x5 m podél břehu v okolí místa nálezu mrtvoly. Na místě akce byla nalezena 

dámská peněženka cca 20 cm od břehu a ve vzdálenosti cca 1 m od břehu v hloubce 

cca 40 cm byla nalezena školní koženková modrá taška, která byla zatížena cihlami. 

Na základě výpovědí svědkyň bylo v souvislosti s první vyšetřovací verzí 

prováděno šetření na území Prahy 2, neboť ze vzájemných hovorů účastníků návštěvy 

ve vinárně U Fausta vyplynulo, že by muž odcházející spolu s Š.H. i jeho kamarád 

měli mít bydlištěm vztah k okolí Botanické zahrady. Bylo tedy prováděno typování 

v evidencích osob k nositelům křestních jmen „Richard a Josef“. Bez úspěchu. 

V souvislosti s šetřením na Praze 2 byly prověřovány tipy získané na základě 
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provedené operativně pátrací akce, kdy byli vytěžováni nájemníci domů v ulicích 

z okolí Botanické zahrady. Bez úspěchu. Další šetření bylo zaměřeno na návštěvníky 

vinárny U Fausta. Bez úspěchu. Šetření k osobě „Richard“ bylo prováděno i mezi 

navrátilci z výkonu trestu. V souvislosti s druhou vyšetřovací verzí bylo prováděno 

šetření v okolí místa činu, mezi zaměstnanci Podolské vodárny, členy sportovních 

oddílů v okolí Podolí apod.  

Provedením a splněním všech bodů plánu vyšetřování pachatel zjištěn nebyl. 

 

Dne 5.11.1991 v 7:50 hod. oznámila na linku 158 paní E.Ř., že v Praze 4, 

v keřovité části pod ulicí U družstva Práce se pravděpodobně nachází mrtvola 

neznámé ženy. Na uvedeném místě byla policií nalezena mrtvola neznámé ženy, 

která byla uškrcena šátkem, mrtvola poškozené byla zcela obnažená, v poloze 

typické pro vraždu spáchanou se sexuálním motivem. Lékař přítomný na místě činu 

předběžně určil jako příčinu smrti udušení z uškrcení a dobu smrti kolem půlnoci dne 

4.11.1991. V neznámé ženě byla zjištěna P.H., která byla naposledy viděna živá dne 

4.11.1991 ve 22:00 hod. Při ohledání místa činu byly zajištěny daktyloskopické stopy 

na kapesní bibli, 12 biologických stop, mikrostopy z břicha, horní části stehen a 

ochlupení zemřelé, 14 otisků pachových stop a 8 věcných stop. 

Soudní pitvou usmrcené bylo jako příčina smrti stanoveno udušení z uškrcení a 

bylo také zjištěno, že zemřelá žena byla znásilněna. 

Ve věci bylo zahájeno trestní stíhání mladistvého M.H., který byl vytipován 

jako důvodně podezřelý z této vraždy. Důvodné podezření bylo dáno vzhledem 

k výsledkům provedeného ohledání místa činu, stopám zajištěným na místě činu a 

jejich vyhodnocení a po provedených expertizách z oboru biologie. Dne 3.12.1991 byl 

obviněný zadržen a dalšího dne byl vzat do vazby. Obviněný spáchání vraždy P.H. 

popíral. Vyšetřením bylo zjištěno, že krev M.H. vykazuje krevní skupinovou vlastnost 

„O“, na těle zavražděné byly zjištěny spermie vykazující krevní skupinovou vlastnost 

„O“ a sliny vykazující krevní skupinovou vlastnost „O“. Dále byly komparovány vlasy 

sejmuté z těla zavražděné se vzorkem vlasů M.H. a bylo zjištěno, že vlasy ze stopy 

svými morfologickými vlastnostmi částečně zapadají do variability morfologických 

znaků části souboru M.H. Při domovní prohlídce u obviněného mladistvého bylo v jeho 

pokoji zajištěno dámské spodní prádlo (příloha č.12). K osobě M.H. bylo zjištěno, že 

se jako nezletilý dopustil série útoků proti nezletilým dívkám v obvodu Prahy 4, které 

by v případě jeho trestní odpovědnosti naplňovaly znaky skutkové podstaty trestných 

činů vydírání a pohlavní zneužívání. Za tyto skutky byl umístěn do psychiatrické 

léčebny Bohnice, odkud utekl.  
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Vyšetřovací verze, která byla založena na tom, že pachatelem je osoba 

z okruhu známých poškozené, byla vyšetřováním vyloučena. Verzi, která vycházela 

z toho, že pachatelem je sexuálně narušená osoba, která se v minulosti dopustila 

méně závažného sexuálně zaměřeného skutku a je bez přímého vztahu k poškozené, 

se nepodařilo vyvrátit. 

 

Při vyšetřování výše uvedených vražd začali kriminalisté z jednotlivých 

vyšetřovacích týmů na základě zjevně shodných rysů jednotlivých případů (příloha 

č.13) spolu spolupracovat a vést společná šetření a také vytvořili vyšetřovací verzi, 

podle které byla pachatelem všech tří vražd jediná osoba. 

V průběhu vyšetřování vraždy P.H. byl vypracován znalecký posudek z oboru 

genetiky, který měl napovědět, zda obviněný z vraždy M.H. je také pachatelem 

vraždy Š.H. Z výsledků vyšetření vyplynulo, že je možné, že sperma zajištěné 

poševním výtěrem poškozené Š.H. a sperma zajištěné na vlasech poškozené P.H. 

pochází od stejného původce. Další závěr znaleckého posudku ale již pro 

vyšetřovatele tak pozitivní nebyl, protože stanovil, že obviněný M.H. nemůže být 

původcem spermií zajištěných u poškozené Š.H., ani u poškozené P.H. Mladistvý M.H. 

byl tedy propuštěn z vazby a jeho trestní stíhání bylo zastaveno. 

Shodné rysy mezi jednotlivými případy byly shledány např. v tom, že šála na 

krku M.Č. byla uvázána ambulantním uzlem. Stejný typ uzlu byl použit i v případě 

vraždy Š.H. V případě vraždy P.H. se nicméně jednalo o tzv. babský uzel. I přesto lze 

ale uvést určité shodné rysy, jelikož použité druhy uzlů jsou jednoduché a 

nenáročné. 

V rámci společného šetření vražd, které se všechny odehrály v Praze 4, bylo 

prováděno typování v psychiatrických léčebnách, mezi osobami, které byly 

v minulosti pro obdobnou trestnou činnost stíhány nebo vyšetřovány apod. K osobě 

pachatele se nicméně nepodařilo zjistit bližších poznatků. 

S ohledem na vývoj vědy, a to zejména rozvoj genetického zkoumání metodou 

analýzy DNA, kdy na místě činu byly zjištěny genetické stopy (v případě vraždy Š.H. a 

vraždy P.H.), a dále s přihlédnutím ke vzniku databáze DNA na Kriminalistickém 

ústavu Praha bylo po pár letech pokračováno v trestních řízeních s cílem porovnávání 

genetických vzorků dosud neprověřených osob se stopami z míst činu a vypátrání 

pachatele. S ohledem na rozvoj vědy byl upřesněn genetický vzorec, který byl 

rozeslán cestou Interpolu k porovnání s databázemi většiny evropských zemí. 

Současně s tím byla provedena ve spolupráci s Interpolem analýza obdobných případů 

zejména z kritického období, a to bez pozitivního výsledku. Na základě přibrání 
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znalce-psychologa byl vypracován psychologický profil možného pachatele, přičemž 

ze závěru posudku vyplynulo, že důvod ukončení smrtelných útoků lze spatřovat 

zejména v provedení radikální léčby (kastrace) nebo smrti útočníka, omezení na 

svobodě, popřípadě se mohlo jednat o cizince, který opustil trvale území republiky. 

Do současné doby se nepodařilo zjistit žádné skutečnosti, které by vedly k odhalení 

pachatele. 
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Závěr 
 

Projevy násilného výboje v dětství nebo nadměrná citová ambivalence až 

samotářství jsou ukazateli, ke kterým nesmíme být lhostejní. Často je dětské chování 

omlouváno právě tím, že je dětské a vzhledem k četnosti i u jiných dětí se jeví jako 

normální. Nicméně je nezbytná obezřetnost ve vztahu k těmto náznakům, jelikož u 

většiny sériových vrahů se odlišnost v jejich chování projevila již v době dětství nebo 

dospívání. 

Domnívám se, že tento druh jednání významně podmiňuje negativní výchova. 

Nedostatečnost vzorů hodných nápodoby a mučení ze strany rodičů vytvářejí 

v člověku určité napětí, které se neustále kumuluje.  

Teorie o tom, že impulzy vedoucí k násilnému jednání vznikají následkem 

týrání v dětství a promítají se do pozdějšího jednání především u těch zneužívaných 

jedinců, kteří trpí endogenními neurologickými a psychickými predispozicemi, má 

velký význam pro předcházení násilí ve společnosti a redukci jeho výskytu. Pokud by 

se podařilo potlačit kterýkoliv z faktorů, které ke vzniku násilí přispívají, s velkou 

pravděpodobností by to mělo velmi pozitivní důsledky. Tím nejúčinnějším jsou 

sociální a výchovné programy zaměřené proti zneužívání a týrání dětí. Větších 

úspěchů je však na poli primární prevence možné dosáhnout jen celostátními 

aktivitami zaměřenými na redukci veškerých tělesných trestů rodiči a učiteli. 

Příkladem prevence byl program Healthy Start, do kterého byli zapojeni příslušníci 

různých etnik ze smíšené městské i venkovské populace na Havaji. Program byl 

zaměřen především na zlepšování role matky v rodině, propagaci správných 

rodičovských návyků a prohlubování znalostí o zdravé interakci matky s dítětem.77 

Samozřejmě poznání vraha, proniknutí do jeho vnitřního světa, poznání jeho 

minulosti, podrobné seznámení se s jeho skutky, seznámení se s tím, jak se ke svým 

činům po jejich spáchání postavil, jak je sám hodnotí – to vše je mimořádně důležité 

v úsilí o předcházení vraždění.  

 

Veřejné mínění, které ovlivňuje v nejširším slova smyslu atmosféru ve 

společnosti, se v problematice kriminality zaměřuje především na závažnou trestnou 

činnost, z čehož vyplývá, že například vraždy, které tvoří v České republice jen 

zlomek páchané trestné činnosti, jsou pro veřejnost citlivým barometrem hodnotícím 

práci celé Policie ČR. Na policii je vyvíjen tlak, aby úspěšnost při objasňování 

                                                 
77 PINCUS, J.H. Masoví vrazi. 1.vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, str. 163-167 
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závažné trestné činnosti byla velmi vysoká, pokud není stoprocentní, což je velmi 

obtížně splnitelný požadavek, jelikož vyšetřování takové trestné činnosti představuje 

velmi složitý boj mezi policií a zločinem, který je založen na principu, že zvítězí ten, 

který udělá méně chyb. Vyvarování se chyb je ztíženo na straně policie tím, že 

vyšetřování sériových vražd je na rozdíl od představ široké veřejnosti především 

kolektivní prací, což klade vysoké požadavky na organizaci a řízení samotného 

vyšetřování. 

Pátrání po sériovém vrahovi vyžaduje obezřetnost. Velké množství případů, a 

nemusíme pro příklad překračovat ani státní hranice, ukazuje na významná 

pochybení vyšetřovatelů, na něž upozorňuje i tato práce. Je-li pachatel dopaden, což 

se podaří především díky jeho vlastní chybě, nastupuje obtížná fáze sběru důkazů. 

Obtížnost spočívá především v tom, že se obviněný nehájí rozumem. Zvlášť těžkým 

soupeřem je psychotický pachatel, který své verzi chorobně věří a je schopen o ní 

přesvědčivě mluvit a přesvědčit okolí o své nevině. 

V České republice bylo vydáno jen velmi málo prací nebo studií týkajících se 

problematiky sériových vražd a metodiky jejich vyšetřování, proto jsem pracovala 

hlavně s anglickou literaturou. Teoretickou část své diplomové práce jsem doplnila 

konkrétními případy z kriminalistické praxe. Navštívila jsem také Policii ČR, Správu 

hl.města Prahy, Službu kriminální policie a vyšetřování, oddělení vražd, kde mi bylo 

umožněno nahlédnout do vyšetřovacích spisů. 

Důvodem výběru tématu „Metodika vyšetřování vražd (vybrané problémy)“, 

kdy jsem se zabývala metodikou vyšetřování sériových vražd, bylo především přiblížit 

čtenáři velmi složitou problematiku sériových vražd, dále činnost OČTŘ při 

vyšetřování této trestné činnosti a také zdokumentovat jednu z forem potlačování 

násilí ve společnosti. Doufám, že se mi vytyčeného cíle podařilo dosáhnout.  
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Abstract 
 

The subject of this diploma thesis is „Methodology of Murder Investigation 

(Selected Problems)“. Because this is a very wide subject, it is not within the 

diplomate’s reach to cover the matter completely enough for a diploma thesis and 

the thesis therefore focuses on the methodology of the investigation of serial 

murders. 

The first chapter is devoted to defining the term „serial murder“ and the 

differentiation between serial, mass and spree killers is explained. The legal 

classification of serial killing within Czech criminal law is briefly outlined. 

The second chapter focuses on criminal character. It examines the typical 

characteristics of serial killers, their biological and social preconditions, the 

psychology behind a first murder and the profile of the serial killer. Further, the 

separation of serial killers into the organized and unorganized is shown, including 

characteristic features. From the perspective of criminal characterization, the work 

further discusses victims of serial killings, with an emphasis on themes of the 

methods of perpetration. Within this, differences between the terms ‚modus 

operandi‘ and ‚signature‘ are explained. The individual phases of killing are 

determined. Murder weapons, as well as classifications of the scenes of crimes and 

serial killers according to mobility are treated. Further, motivations are discussed 

from the particular perspective of criminal characterization.  

In the third chapter, which focuses on investigations as such, the progression 

of investigation is defined, as well as certain specifics in which investigations of 

serial killings differs from those of common murders. Emphasis is given to certain 

tasks that must be executed properly and thoroughly for a successful investigative 

procedure, e.g. inspection of the scene of the crime, body examinations and 

autopsy. In cases of investigated serial murders, planning and organization of the 

inquiry play an important role. In a discussion of follow-up procedures, the physio-

detective examination and psychology of interrogation are examined in detail. 

Further space is allowed for expert activities, particularly those from the fields of 

psychiatry, sexology and psychology.   

The next-to-last chapter of this diploma thesis is devoted to behavioral 

analysis as a tactical criminalistic method, which examines the relationship between 

the consequence of the criminal act and the culprit’s characteristics, with his or her 

identification as the goal. Besides the general procedure of behavioral analysis, 

additional discourse focuses on the ViCLAS system. 
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In the final chapter, the theoretical portion of this diploma thesis is 

supplemented by specific examples from criminal practice. 
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Abstrakt 
 

Tématem diplomové práce je „Metodika vyšetřování vražd (vybrané 

problémy)“. Jelikož je toto téma velmi obsáhlé, není v možnostech diplomanta tuto 

problematiku důkladně zpracovat v rozsahu požadovaném pro diplomovou práci. 

V rámci daného tématu se tedy diplomová práce zabývá metodikou vyšetřování 

sériových vražd. 

První kapitola je věnována vymezení samotného pojmu sériová vražda a je zde 

vysvětlen rozdíl mezi vrahem sériovým, masovým a tzv. vrahem na vražedné pouti. 

Dále je zde stručně rozebrána problematika právní kvalifikace sériové vraždy podle 

českého trestního práva. 

Druhá kapitola je věnována kriminalistické charakteristice, je zde zpracována 

problematika typických rysů sériového vraha, biologické a sociální předurčenosti, 

psychologie první vraždy, profilu sériového vraha a dále je zde uvedeno dělení 

sériových vrahů na organizované a neorganizované s uvedením znaků, které je 

charakterizují. V rámci kriminalistické charakteristiky je dále pojednáno o obětech 

sériových vražd a důraz je kladen na problematiku způsobů páchání, v rámci níž je 

např. vysvětlen rozdíl mezi pojmy modus operandi a signatura, jsou vymezeny 

jednotlivé fáze vraždění, je pojednáno o vražedném nástroji, je provedena 

klasifikace míst činu nebo sériových vrahů podle mobility. Dále je v rámci 

kriminalistické charakteristiky pojednáno především o motivu. 

V rámci třetí kapitoly, která je věnována samotnému vyšetřování, je 

vymezena jeho posloupnost a určité zvláštnosti, jimiž se liší vyšetřování sériových 

vražd od vražd běžných, s důrazem na některé úkony, jejichž řádné a důkladné 

provedení je nezbytné pro zdárný průběh vyšetřování, např. ohledání místa nálezu 

mrtvoly/místa činu, ohledání mrtvoly, prohlídka a pitva mrtvoly. V případě 

vyšetřování sériových vražd hraje významnou roli plánování a organizace vyšetřování. 

V rámci problematiky následných úkonů je podrobně rozebráno použití 

fyziodetekčního vyšetření a psychologie výslechu. Více prostoru je také věnováno 

znalecké činnosti, a to expertizám z odvětví psychiatrie, sexuologie a psychologie.  

Předposlední kapitola této diplomové práce je věnována behaviorální analýze 

jako kriminalistické taktické metodě, která zkoumá vztahy mezi následkem trestného 

činu a vlastnostmi pachatele s cílem jeho identifikace. Vedle obecného postupu 

behaviorální analýzy je pojednáno o systému ViCLAS. 

Teoretickou část diplomové práce doplňují konkrétní případy z kriminalistické 

praxe, o nichž je psáno v poslední kapitole. 
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