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Úvod

Tato diplomová práce nese název rekonstrukce trestného činu. 

Předmětem této práce je představení tohoto trestně-procesního institutu v jeho 

všech základních aspektech, vymezení základních pojmů a funkcí tohoto popisovaného 

kriminalistického vyšetřovacího úkonu a vztahů z takovýchto elementů vyplývajících, 

prezentace existenciálního a procesního postavení rekonstrukce trestného činu (a i obecně 

kriminalistické rekonstrukce) v minulosti a její současné ukotvení v tuzemském právním 

řádu a vymezení vůči ostatním vyšetřovacím úkonům.

Diplomová práce je rozdělena do jednotlivých kapitol, snažících se pro účely této 

práce vyčerpávajícím způsobem obsáhnout problematiku uceleným pohledem. Důraz je 

kladen na právní instituty a prvky, na pojem, smysl, význam, gnoseologickou podstatu a 

funkci rekonstrukce trestného činu, na metodicko-taktické postupy při provádění tohoto 

úkonu, na všechny okolnosti a skutečnosti, které se tohoto úkonu přímo i nepřímo dotýkají, 

a i na psychologické až filozofické úvahy a samozřejmě na systematické zařazení tohoto 

institutu do jak kriminalistického, tak trestně-právního vědního oboru. Nezbytné je také 

ilustrace toho, jakým způsobem je tento trestně procesní úkon uskutečňován a prováděn, za 

jakých podmínek, a jaké lze vyvozovat kriminalisticky relevantní důsledky.

Dále je účelem a cílem této práce systematické doplnění současné kriminalistické 

literatury, navázání na odbornou literaturu. Cílem je také zejména určitá revize literatury 

starší, která obsahuje zákonité nepřesnosti a nepravdy, ale vzhledem k tomu, že starší 

odborná literatura obsahovala již v té době reformní a jistý ucelený náhled na danou 

problematiku, který se v mnoha ohledech nemění, poskytuje tato práce názory a pojetí 

celého institutu takovým způsobem, aby doplnila odbornou literaturu současnou, a podle 

mého názoru ne příliš bohatou a jednotvárnou. Cílem je i kritický náhled na samotné dělení 

různých institutů, kapitol nebo jiných skutečností, a snahou bude uchopit celý předmět 

práce podle svého přesvědčení, tedy ne nekriticky.

Jedním z dominantních prvků této práce je poměr a názorové vymezení 

rekonstrukce trestného činu k institutu vyšetřovacího pokusu, a i poměr rekonstrukce 

trestného činu ke kriminalistické rekonstrukci. 

Diplomová práce je doprovázená ilustrativními příklady, které věcně glosují 

předmětný text, odkazuje na použité prameny a obsahuje odkazy na přílohovou část této 

práce.
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1. Institut kriminalistické rekonstrukce v dějinném kontextu, vývoj 

názorů

Termín rekonstrukce vychází z latinského složeného slovesa reconstruo, jež se 

skládá z předpony re – tzn. znovu, opět a základního slovesa construo – tedy sestrojit, 

zřídit, v přeneseném slova smyslu obnovit, dát do původního stavu. Institut rekonstrukce je 

a byl obsažen v různých oborech lidské činnosti, zejména v přírodovědeckých a 

technických odvětvích. Technické obory používaly a používají institutu rekonstrukce jako 

určitého zdroje poznání o něčem, co již ztratilo svůj původní vzhled či funkci, a bylo tak 

přirozené, že se obsah a význam institutu rekonstrukce přenesl a přetransponoval i do 

oblasti kriminalistiky a trestně právní roviny. Literatura i praxe se shoduje v tom, že 

v minulosti docházelo k různým rekonstrukcím vzniku různých stop, plastických 

rekonstrukcí portrétu osoby na kostním základě, rekonstrukci obličeje podle lebky, 

rekonstrukci listin, písemných dokumentů apod. Proto přirozeně docházelo i 

k rekonstrukcím určitých jevů, dějů, a k obnovování různých podmínek, což lze považovat

za reakci na konkrétní kriminalisticky a trestně právně relevantní situace. Je nepochybné, 

že rekonstrukce určitých skutečností a jevů se staly prostředkem k prokázání té či oné viny 

či neviny obžalované osoby, staly se jakýmsi důkazním prostředkem v trestně procesní 

rovině. Intelekt, technické myšlení kriminalistů a dalších příslušných orgánů činných 

v trestním řízení a logické závěry v rámci trestního řízení pomohly zařadit institut 

rekonstrukce do běžného kriminalistického slovníku. Je nepochybné, že v trestním řízení 

jde o poznání události, která proběhla v minulosti; rozborem a hodnocením okolností a 

skutečností u rekonstruované události lze dospět k meritornímu rozhodnutí, tedy i 

takovýmto trestně právně vyjádřením důkazů. Takovéto úvahy vedly ke vniku a vývoji 

rekonstrukce jako užitečné kriminalistické metody, mající své opodstatnění v trestním 

řízení. Rekonstrukce se stala určitým prostředkem poznání a v procesu dlouhého vývoje 

vznikl i pojem, terminus technicus, rekonstrukce trestného činu. 

Na našem území lze vývoj rekonstrukce trestného činu shrnout a zařadit do čtyř

základních následujících vývojových fází:

1. Zahrnuje období a pokusy, v nichž se vůbec pojem kriminalistické rekonstrukce 

objevuje; pochopitelně rekonstrukce v této nejstarší době nemá ještě určitou a 

ujasněnou podobu;
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2. zahrnuje období, v němž se rekonstrukce chápe již konkrétněji jako předpoklad 

jiných vyšetřovacích úkonů, jako jejich součást a modifikace;

3. tato fáze pak představuje období, v němž se již objevují prvky, jež začínají 

odůvodňovat jistou specifičnost a samostatnost tohoto úkonu a jeho nezávislost 

na jiných vyšetřovacích úkonech;1

4. zákonnou úpravou byl institut rekonstrukce trestného činu přesně ukotven a 

definován v trestně procesních předpisech, tj. novelou zákona č. 141/1961 Sb., 

o trestním řízení soudním (dále jen „trestní řád“) č. 265/2001 Sb. (dále jen 

„novela“).

Na našem území se první zmínky o kriminalistické rekonstrukci vztahují k třicátým 

a čtyřicátým letem dvacátého století. Jedná se však pouze o určité praktické poznatky, 

zkušenosti a anotace vyšetřujících orgánů při provádění vyšetřovacích úkonů. Velkou 

zásluhu na tom měla německá kriminalistická praxe, která přenášela svůj vliv do 

československého kriminalistického prostředí. Nemůže být však řeč o nějaké zásadnější 

teoretické explikaci. Je zřejmé, že prováděné rekonstrukce se vázaly na taktiku ohledání 

místa činu či výslechu. 

 Takovéto závěry jsou zřejmé z následujících odborných článků vztahujících se k této problematice: TOMEK, K. 

článek o vyšetřování dopravních nehod v časopise Bezpečnostní služba č. 9/1939, stejně tak PLUSKAL, O. 

v článku o výslechu svědků a obviněných v témže časopise č. 9/1940, spojují rekonstrukci s výslechem; naproti 

tomu ŠEJNOHA, J. ve studii Systém vědeckého poznání a kriminalistické vzdělání (s podnázvem Patologická 

psychologie), v kapitole Kriminální taktika, Pátrání po pachateli, jeho zjištění, dopadení a usvědčení, Praha 1930, 

považuje rekonstrukci za modifikaci ohledání.2

Vývoj pojetí a názorů na rekonstrukci trestného činu ovlivnili na našem území

nejdříve zejména autoři a kriminalisté anglosaští, posléze autoři sovětští (např. R. S. 

Bělkin). V padesátých letech dvacátého století se začaly objevovat stanoviska podobná a 

navazující na shora uvedené názory na danou problematiku. Zároveň se také objevila 

koncepce vyšetřovacího experimentu a polemiky o tom, zda se jedná o identické pojmy a 

zda je vůbec možné je považovat za specifické kriminalistické metody. Vývoj zaznamenal 

určité úspěchy, a nakonec na našem území převládlo stanovisko, že rekonstrukce a 

vyšetřovací experiment jsou odlišné instituty, což potvrzovala následná kriminalistická 

praxe i interní směrnice ministerstva vnitra ČSR o vyšetřování v bezpečnosti z roku 1958. 

                                               
1 VYCHODIL, M. Rekonstrukce trestného činu. 1. vydání. Praha: Kriminalistická knihovna, 1972, s. 14
2 PRERAD, V., VYCHODIL, M. Vyšetřovací experiment a rekonstrukce trestného činu. 1. vydání. Praha: 
Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 3/1990, 1990, s. 51
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Tím však zdaleka nedošlo k pevné a odůvodněné podobě a struktuře institutu rekonstrukce

trestného činu. Tu lze spatřovat až po vydání monografie Miroslava Vychodila. 

(VYCHODIL, M. Rekonstrukce trestného činu. 1. vydání. Praha: Kriminalistická 

knihovna, 1972); na toto pojetí rekonstrukce trestného činu navazují dnešní kriminalisté a 

další orgány činné v trestním řízení, současná teorie a praxe. 

Ve světovém měřítku se o význam a rozvoj kriminalistické rekonstrukce, který nakonec vedl až k 

prosazení užití rekonstrukce trestného činu v trestním řízení, zasadili níže uvedení, z dnešního hlediska,

forenzní vědci, kriminalisté či kriminologové; z hlediska historie kriminalistiky první významné osobnosti, 

napomáhající rozvoji kriminalistiky a zejména rekonstrukci trestného činu: Joseph Emory Bell (1837–1911),

lékař, chirurg na Královské ošetřovně ve Spojeném království Velké Británie a Irska, profesor na lékařské 

fakultě v Edinburghu; Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930), lékař a vědec, forenzní lékař a reformátor, 

přičinil se o vědecké zkoumání důkazů; Johann (Hans) Baptist Gustav Gross (1847-1925), narozen 

v Rakousku, právník, kriminolog, profesor trestního práva, vyšetřující soudce u trestního soudu v městě 

Czernovitz, jeho monografie Hanbuch für Untersuchungsrichter, als System der Kriminalistik z roku 1893 je

považována za první významnou kriminalistickou publikaci, integrující filozofii, praxi vědeckého 

vyšetřování trestné činnosti, forenzní analýzy a rekonstrukci trestného činu; Alexandre Laccasagne (1843-

1924), profesor soudního lékařství na lékařské fakultě v Lyonu, ředitel Institutu soudního lékařství v Lyonu, 

kriminolog, antropolog, zabýval se významem stop, důkazu, rekonstrukce při vyšetřování trestné činnosti, 

zastánce spojování vědy a kriminologie; Edmond Locard (1872-1966), narozen ve Francii, student

Alexandrea Laccasagneho, lékař, právník, zakladatel první forenzní laboratoře, zasadil se o rozvoj 

daktyloskopie, považován za zakladatele ridgeologie, poreoscopie, a edgeoscopie; Sir Bernard Henry 

Spilsbury (1877-1947), narozen v Anglii, lékař, patolog, soudní lékař, jeden ze zakladatelů moderní forenzní 

vědy; Mikhail Mikhaylovich Gerasimov (1907-1970), narozen v St. Petersburgu, archeolog, antropolog, 

zabýval se forenzní rekonstrukcí obličeje.
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2. Právní úprava rekonstrukce trestného činu, vývoj, systematické 

zařazení

V současné době je základní pojetí institutu rekonstrukce trestného činu, jako 

zvláštního způsobu dokazování v trestním řízení, upraveno trestním řádem, a to v hlavě 

páté trestního řádu, ustanovení § 104d trestního řádu. Toto ustanovení trestního řádu, 

zákonodárcem nepřesně označené jen jako rekonstrukce a nikoli rekonstrukce trestného 

činu, v odstavci 1 uvádí, že rekonstrukce se koná, má-li být obnovením situace a okolností, 

za kterých byl trestný čin spáchán nebo které k němu mají podstatný vztah, prověřena 

výpověď podezřelého, obviněného, spoluobviněného, poškozeného nebo svědka, jestliže 

jiné důkazy provedené v trestním řízení nepostačují k objasnění věci. Odstavec 2 shora 

uvedeného ustanovení stanovuje to, že na postup při rekonstrukci se přiměřeně užijí 

ustanovení o vyšetřovacím pokusu, jako dalším zvláštním způsobu dokazování, 

upraveného v ustanovení § 104c trestního řádu.

Předmětný institut rekonstrukce je v trestním řádu přímo definován, tak, jako 

ostatní některé zvláštní způsoby dokazování. Vlastní definici požívá i institut konfrontace 

podle ustanovení § 104a trestního řádu, rekognice podle ustanovení § 104b trestního řádu, 

vyšetřovacího pokusu podle ustanovení § 104c trestního řádu, a prověrky na místě podle 

ustanovení § 104e trestního řádu. 

Tato platná úprava trestního řádu je výsledkem novely trestního řádu, která zavedla 

těchto pět zvláštních způsobů dokazování jako samostatných důkazních prostředků;

důvodem shora uvedené novely bylo to, že trestní řád již neodpovídal zavedené praxi. 

Vzhledem k tomu, že mají kriminalisticko-taktické metody významné poslání v procesu 

poznání trestného činu, a aplikace těchto metod znamenají významný prostředek k 

získávání nových důkazů a prověřování již existujících důkazů, bylo pochopitelné to, že 

kriminalisté poukazovali na neodpovídající a nedostačující trestně právní úpravu vztahující 

se k institutu rekonstrukce trestného činu (a dalším specifickým metodám kriminalistické 

praxe). Častá kritika z řad kriminalistů si vyžadovala úpravu i institutu rekonstrukce 

trestného činu de lege ferenda. Je však třeba poukázat na to, že tato změna trestně právní 

úpravy nevycházela z akademických diskuzí, nýbrž vyplývala z určitého stupně poznání 

v kriminalistickém oboru, reagovala na stupeň poznání v daných problematikách, 

reflektovala jisté zevšeobecňování poznatků kriminalistické teorie a praxe. Kriminalistům 

se podařilo vymezit jednotlivé metody a dát jim konkrétní podobu, charakter i obsah po 
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stránce kriminalisticko-taktické. K vyloučení možnosti nezákonného postupu při aplikaci 

těchto metod kriminalisté pociťovali potřebu procesních záruk práv a povinností účastníků 

aplikace těchto metod v přípravném řízení trestním.3

Trestní řád však nadále považuje tyto některé zvláštní způsoby dokazování za 

samostatné způsoby dokazování, samostatné trestně procesní úkony. Je nepochybné, že se 

po novele trestního řádu nezměnila gnozeologická podstata a ani kriminalistický charakter 

rekonstrukce trestného činu i dalších některých specifických metod kriminalistické praxe.

Významným kladem novely je to, že tato ustanovení o některých zvláštních způsobech 

dokazování stanovují procesní podmínky provedení předmětných důkazních prostředků. 

Samozřejmé je zdůraznit to, že tyto některé zvláštní způsoby dokazování, jako samostatné 

způsoby dokazovaní, tedy i rekonstrukce, jsou vedle trestně procesní povahy považovány 

kriminalistickou vědou, za metody kriminalistické praktické činnosti, a to pokud jde o 

plánování, taktiku provedení a následnou dokumentaci.

Je skutečností, že před novelou trestního řádu byla situace poměrně složitější a 

institut rekonstrukce nebyl v trestním řádě upraven resp. jen obecně a neúplně. 

Rekonstrukce se stále považovala za jakýsi druh ohledání. V době před novelou trestního 

řádu bylo rozhodující to, aby byl uznán výsledek rekonstrukce trestného činu jako důkaz 

relevantní z trestně procesního hlediska; realizace rekonstrukce trestného činu musela 

respektovat formálně procesní podmínky, jelikož v té době nebyl postup pro rekonstrukci 

zákonem upraven. Trestní řád poukazoval na institut rekonstrukce v ustanovení § 85 b) 

trestního řádu, a byl pokládán za procesní úkon sui genesis s plnou uplatnitelností v praxi. 

Analogicky se proto vycházelo z ustanovení trestního řádu, jež upravovaly jiné důkazní 

prostředky, případně jiné právní instituty, ke kterým má rekonstrukce svou povahou 

nejblíže. Především jde o ustanovení § 113 trestního řádu (upravuje účast znalce, 

protokolaci, jinou dokumentaci při ohledání a podle analogie tedy i při rekonstrukci), 

ustanovení § 85 odst. 2 trestního řádu (obligatorní účast přibraných osob), ustanovení § 55 

trestního řádu (náležitosti protokolu, zákonné garance), ustanovení § 90 a násl. trestního 

řádu (podmínky účasti obviněného při úkonu), ustanovení § 97 a násl. trestního řádu 

(podmínky účasti svědka) aj.4 Dále jako další legislativní podklad pro rekonstrukci 

trestného činu sloužily bezpochyby před novelou trestního řádu interní akty řízení 

                                               
3 KONRÁD, Z. Po velké novele trestního řádu objevujeme v kriminalistické taktice nové problémy?. 
Kriminalistika, 2006, č. 2
4 VYCHODIL, M. Rekonstrukce trestného činu. Bulletin advokacie, 1997, č. 9, s. 35
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Policejního prezidia České republiky. Je však samozřejmé, že institut rekonstrukce využívá 

nadále trestně procesních institutů, bez kterých by se nemohl obejít z procesního hlediska a

které nejsou obsaženy v ustanovení § 104d trestního řádu, upravující rekonstrukci, 

analogicky v ustanovení § 104c trestního řádu.

Nadále je třeba zmínit i další právní úpravu, pomocný legislativní rámec, bez které 

by byla rekonstrukce trestného činu, tj. trestně procesní institut, nemyslitelná. Jedná se

zejména o zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon (dále jen „trestní zákon“) a zákon č. 

40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „trestní zákoník“) účinný od 1. ledna 2011, které 

definují a vymezují pojem trestný čin ve všech svých znacích (trestní zákon operoval s 

materiálním a formálním pojetím trestného činu, trestní zákoník spoléhá pouze na pojetí 

formální a znak stupně společenské nebezpečnosti ohrožující či porušující chráněný objekt 

zájmu je již obsažen u každého trestného činu v jeho znacích); o zákon č. 283/1991 Sb., o 

Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 

36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících; vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o 

znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní 

ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále také o interní akt 

řízení Policejního prezidia České republiky – závazný pokyn policejního prezidenta č. 

100/2001 ke kriminalistickotechnické činnosti Policie ČR v platném znění; Závazný pokyn 

policejního prezidenta č. 55/2002, kterým se stanoví jednotný postup Policie České 

republiky při zpracování osobních údajů při plnění úkolů Policie České republiky 

v souvislosti s trestním řízením; a Závazný pokyn policejního prezidia č. 130/2001, kterým 

se upravuje postup Policie České republiky při plnění úkolů v trestním řízení, ve znění 

pozdějších předpisů (Závazný pokyn policejního prezidia č. 30/2009 o plnění úkolů 

v trestním řízení).
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3. Pojem, podstata a význam kriminalistické rekonstrukce

Rekonstrukce je institut, který lze obecně definovat jako metodu poznání objektivní 

pravdy, která se objevuje v nejrůznějších oblastech lidské činnosti, a v různých oblastech 

poznávání. Můžeme ho vyjádřit jako fyzické obnovení určitého předmětu, nástroje apod., 

prostě statického hmotného objektu, jenž působením různých vnějších vlivů a podmínek 

ztratil postupně svůj původní tvar, svou formu, své vnější vyjádření a z různých 

zachovaných dokumentů, tradovaných signálů a návodů lze soudit, jak vlastně při svém 

zrodu vypadal.5 Obecně je to jakýsi výsledek přírodovědeckých výkonů a pomocí poznatků 

vědy a techniky má za cíl určitou obnovu fyzických objektů, dát jim původní podobu či 

ztracenou funkci. Jak již bylo výše uvedeno, v přeneseném slova smyslu upravuje a 

upřesňuje představu o dějích, jevech a událostech, které v minulosti proběhly a na základě 

poznávaných faktů či souhrnu fakt lze tímto způsobem určit genezi, průběh, zánik a 

jednotlivé fáze takovýchto jevů a děju, jejich souvislost s jinými faktory a návaznost na 

ostatní relevantní okolnosti. Je jisté, že poznání takovýchto jevů, a to většinou 

proměnných, není možné bez hlubších znalostí o tom, jak vzniknul, jakým způsobem se 

vyvíjel a jaké další okolnosti, vlivy a příčiny měly za následek jeho pozdější směr, vývoj a 

postup, tedy jakým způsobem byl ten či onen jev či děj následně determinován; k tomuto 

slouží institut rekonstrukce jako významný gnozeologický prostředek. 

Jedna z obecných definic kriminalistické rekonstrukce říká, že kriminalistická 

rekonstrukce je specifická metoda kriminalistické praktické činnosti, spočívající 

v obnovení kriminalisticky významných hmotných objektů, situací a skutkových okolností, 

nebo jejich podstatných částí, znaků a vlastností, podle původních, zachovaných částí 

objektů, popisu, fotografií, či jiných údajů, s cílem bezprostředního zkoumání těchto 

objektů za účelem získání nových důkazů, indicií či taktických informací využitelných 

v trestním řízení. 6

Cíle rekonstrukce, jako specifického poznávacího prostředku, se liší. Je zřejmé, že 

cíle jsou rozdílné u přírodovědných oborů a jiné v kriminalistice. V oblasti přírodních věd 

bude podstatné rekonstrukcí navrátit určitým fyzickým objektům vnějšího světa jejich 

původní podobu a funkci, a pomocí takovýchto postupů uchovat rekonstruovanou trvalou 

podobu, navrátit rekonstruovaným objektům původní funkce, zachovat jim jisté vlastnosti 

                                               
5 VYCHODIL, M. Rekonstrukce trestného činu. 1. vydání. Praha: Kriminalistická knihovna, 1972, s. 12
6 NĚMEC, M. Kriminalistická taktika pro policisty. 1. vydání. Praha: Eurounion, 2004, s. 308
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a funkční schopnosti; jedná se o směřování k dlouhodobé a perspektivní restituci objektu, 

pokud možno po dobu co nejdelší. U kriminalistické rekonstrukce se vychází z potřeby 

rekonstruovat něco v limitované době, tj. po dobu potřebnou pro dokazování v trestním 

řízení. Svojí roli zde hraje požadavek důkazního zájmu, a po jeho splnění není třeba již 

uchovávat podobu, vlastnosti a funkci restituovaného objektu. Takovéto dočasné oživení 

koresponduje s potřebami trestního řízení. Neméně důležitý je i rozdíl v tom, že podmínky 

pro vytváření rekonstrukce jsou v kriminalistickém prostředí obtížnější, a to vzhledem 

k nevypočitatelnému chování ku příkladu obviněných osob. 

Proto je logické, že snaha o věrné obnovení původního stavu objektu, původních 

podmínek situace a okolností v rámci vyšetřování trestného činu se zpravidla střetává 

s protichůdnými tendencemi pachatele i dalších osob, což stěžuje úspěšnou rekonstrukci.7

Formy využití kriminalistické rekonstrukce znázorňuje schéma v příloze č. 1, obr. 

č. 1., s. II8

Kriminalistickou rekonstrukci bych zařadil do následujících forem:

- samostatná specifická vyšetřovací metoda ve smyslu ustanovení § 104d trestního řádu;

 Skutečnosti, odůvodňující rekonstrukci trestného činu jako samostatný vyšetřovací úkon, jsou zvláštnosti 

předmětu jejího poznání (obsahem objektivní pravdy je trestný čin), cíl a funkce rekonstrukce (jde o prověrku 

důkazů, vyšetřovacích verzí a pramen získání nových důkazů), složitost a vědeckost její realizace, nutnost 

rozpracování a využívání speciálních postupů existujících ve vědě a technice, nutnost hodnocení výsledků 

rekonstrukce praxí (praktickou vyšetřovací činností), fixací výsledků rekonstrukce v procesní formě (do 

protokolu) apod.9

- součást nebo podmínka jiné vyšetřovací metody a taktický prostředek

 Může jít o taktický způsob, jako podmínku provedení celé řady vyšetřovacích úkonů, zejména vyšetřovacího 

experimentu, rekognice, ohledání, a jiných vyšetřovacích i operativně pátracích úkonů. Rekonstrukce přitom 

vystupuje zpravidla jako počáteční etapa nebo přímo nezbytná podmínka pro uskutečnění daného úkonu10.

V žádném případě se tím nemyslí jakési „splynutí“ s jiným vyšetřovacím úkonem či modifikaci jiného 

vyšetřovacího úkonu. Může jít např. o kriminalistickou rekonstrukci místa činu.

                                               
7 PRERAD, V., VYCHODIL, M. Vyšetřovací experiment a rekonstrukce trestného činu. 1. vydání. Praha: 
Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 3/1990, 1990, s. 49
8 STRAUS, J. a kol. Kriminalistická taktika. 2. rozšíř. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 201
9 VYCHODIL, M. Využití modelů při vyšetřování. 1. vydání. Praha: Knižnice vojenské prokuratury, 1984, s. 
35
10 VYCHODIL, M. Využití modelů při vyšetřování. 1. vydání. Praha: Knižnice vojenské prokuratury, 1984, 
s. 36
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3.1. Pojem rekonstrukce trestného činu

V procesu dlouhodobého vývoje se postupně vygeneroval pojem rekonstrukce 

trestného činu, jako institut sloužící zájmům kriminalistickým a trestně právním. 

Rekonstrukci trestného činu lze brát jako terminus technicus (který zcela nevystihuje smysl 

a obsah tohoto úkonu, neboť nelze obnovit, tj. rekonstruovat celý trestný čin. Spočívá 

pouze v obnovení situace a skutkových okolností vyšetřovaného činu).11 Jelikož se však 

tento termín ujal a jako takový způsobem působil ve vědomí vyšetřovatelů, je toto 

označení minimálně od sedmdesátých let dvacátého století pevně respektováno a nebyla 

potřeba hledat vhodnějšího označení pro předmětný institut. 

V dnešní době již podle mého názoru není na pořadu dne otázka, zda je možné či 

nemožné považovat rekonstrukci trestného činu za specifickou kriminalistickou metodu.

Tuto otázku ještě rozebíral M. Vychodil ve své monografii (VYCHODIL, M. 

Rekonstrukce trestného činu. 1. vydání. Praha: Kriminalistická knihovna, 1972) a již v té 

době se přikláněl k názoru, který je dnes zastáván českou kriminalistickou obcí. 

Kriminalistickou rekonstrukci považuje nejen za možnou, ale i za metodu nutnou. Své 

tvrzení obhajuje tím, že je sice pravdou, že rekonstruovaná událost a děj bude vždy 

„netotožná“ s původním dějem, událostí, ale takovouto totožnost/netotožnost nelze chápat 

ve smyslu formální logiky. Přiklání se k logice dialektické, která totožnost neabsolutizuje, 

naopak se proti absolutizaci staví a respektuje nevyhnutelný vývoj a momentální změny. 

Proto za určitých podmínek lze rekonstruovat minulé jevy a děje.

Rekonstrukci, tj. samostatný pojem a disciplínu, vymezoval M. Vychodil i proti 

některým tehdejším názorům, které směšovaly institut rekonstrukce trestného činu s jinými

vyšetřovacími úkony, a ohrazoval se proti řazení institutu rekonstrukce pod pojem 

„prověrky různých okolností a faktu na místě trestného činu“, či se stavěl za funkční 

samostatnost rekonstrukce a pokládal ji za důkazní prostředek se samostatným pojmem a 

obsahem, odlišným od vyšetřovacího pokusu; nepovažoval ji ani za obdobu ohledání.  

Současná kriminalistická teorie a praxe vychází z toho, že se v případě 

rekonstrukce jedná o samostatný vyšetřovací úkon, což samozřejmě potvrzuje současná 

trestně právní úprava, a navazuje tak na funkční pojetí zastávané M. Vychodilem.  V době, 

kdy vyšla jeho shora uvedená monografie, řešila se také otázka, zda takto pojatou koncepci 

rekonstrukce vykládat extensivním, či restriktivním způsobem. Extensivní výklad pojmu 

                                               
11 VYCHODIL, M. Rekonstrukce trestného činu. 1. vydání. Praha: Kriminalistická knihovna, 1972, s. 13
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rekonstrukce v sobě zahrnoval i jiné, podobné vyšetřovací úkony, jako je např. vyšetřovací 

experiment, čímž povahu kriminalistické rekonstrukce neúměrně rozšiřoval. Bylo však 

skutečností, že restriktivnímu pojetí kriminalistické rekonstrukce sloužily v určité míře 

oficiální směrnice a instrukce ústředních orgánů, jež upravovaly postup orgánů činných 

v trestním řízení, které ve svých definicích poukazovaly na jisté rozdíly mezi těmito 

úkony. Ani však s tímto pojetím rekonstrukce nebyl M. Vychodil spokojen, zejména proto, 

že obsah pojmu byl vykládán až příliš restriktivně. 

M. Vychodil předložil ve své shora uvedené monografii vlastní koncepci a definici 

pojmu rekonstrukce trestného činu, podle mého názoru stále akceptovatelnou, tj. takovou, 

z které vychází současná tuzemská kriminalistická obec, jako výsledek analýzy problému; 

chápe rekonstrukci trestného činu jako vyšetřovací úkon, který spočívá v souhrnném 

obnovení situace a skutkových okolností, jež mají podstatný vztah k trestnému činu, a 

provádí se na základě porovnání údajů, získaných vyšetřováním, s objektivní situací za 

účelem jejich prověření i získání nových důkazů.12

3.2. Podstata rekonstrukce trestného činu

Podstatou kriminalistické rekonstrukce je to, že umožňuje vytvoření modelu 

zkoumaného originálu. Ten by měl být s takovýmto originálem shodný ve zvolených 

znacích; tedy model jako zdroj informací o originálu. Současná kriminalistika se podle 

mého názoru přiklání k materialisticko-dialektickému pojetí kategorie totožnosti. Toto 

pojetí tedy počítá s tím, že nelze rekonstruovat všechny okolnosti a determinanty u 

spáchaného trestného činu. Je samozřejmé, že nelze do rekonstrukce zahrnout vnitřní 

pocity pachatele, jeho emocionální vlivy, jeho vlastnosti, pohnutky, motivy, momentální 

rozrušení či např. vyvolanou paniku, přírodní živly apod. Zároveň není ani v zájmu 

rekonstrukce vyvolávat již proběhnuté negativní dopady trestné činnosti. 

Kriminalistická rekonstrukce by měla být nositelem vlastností jako je adekvátnost, 

ekvivalence, shodnost a rovnost. Adekvátní v tom smyslu, aby odpovídala svými 

podstatnými znaky poškozenému, zničenému či nějakému jevu. Princip ekvivalence je 

podstatný pro teorii modelování. Vzhledem k tomu, že v procesu poznání u rekonstrukce 

není nutné brát na vědomí všechny okolnosti a vlastnosti objektů, pracuje kriminalistika 

s určitými množinami ekvivalence, z kterých vybírá určité reprezentanty se stejnými 
                                               
12

VYCHODIL, M. Rekonstrukce trestného činu. 1. vydání. Praha: Kriminalistická knihovna, 1972, s. 25
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vlastnostmi ekvivalentních všem členům příslušné množiny ekvivalence; pomocí modelu 

lze poznat původní objekt, tj. trestný čin. Podstata je tedy taková, že se využívá speciálního 

objektu při vyšetřování. Tímto objektem je model, tedy konkrétně předmět, konstrukce, 

systém, který napodobuje objekt zkoumání, čili je jeho reprodukcí do té míry, že je 

schopen jej v procesu zkoumání nahradit. Cílem tvorby nebo výběru modelu 

v kriminalistice je vyjádření prostorových nebo funkčních vlastností či vztahů objektu 

nebo reprodukce dynamiky zkoumaných procesů, vztahů a závislosti mezi nimi z hlediska 

cíle vyšetřování objasnit, vyšetřit a dokázat spáchaný trestný čin. 13 Při tvorbě modelu 

kriminalisticky relevantního objektu, který by měl odpovídat ve zvolených vlastnostech 

zkoumanému originálu, vždy závisí na výběru takovýchto vlastností; zde je rozhodující je 

cíl, obsah, způsob, podmínky rekonstrukce. Někdy, u rekonstruovaných objektů, postačuje 

shoda ve tvaru nebo funkcionalitě. Pokud takovéto vlastnosti odpovídají originálu, a je zde 

jakási analogie mezi originálem a modelem, lze předpokládat, že získané informace 

analogicky odpovídají realitě. Je nepochybné z již výše uvedeného, že rekonstrukce 

objektů není rekonstrukcí jedinou, a že se objevuje i v podobě modelování dynamických 

jevů a dějů. 

Využití modelů v kriminalistické rekonstrukci znázorňuje schéma v příloze č. 1, obr. 

č. 2, s. II.14

Modely můžeme rozdělit na materiální (fyzikální) a na nemateriální, tj. logické, 

myšlenkové, ideální, gnozeologické; pokud dochází k rekonstrukci dynamických jevů a 

dějů, dochází k doplňování materiální formě modelování (ať už se jedná o fyzické či 

matematické modely, zejména jde o modely situací-prostředí a procesů-činností) formou 

modelování nemateriální, tj. půjde i o logické konstruování určitých předpokladů geneze, 

existence nebo zániku jednotlivých skutečností. Modely nemateriální, označené třeba jako

logické, myšlenkové, ideální, lze rozdělit na ty, které:

- předcházejí jako myšlenková konstrukce materiálnímu modelu, nebo

- vznikají jako výsledek dekódování situace prostřednictvím určitého dorozumívacího 

znaku.15

                                               
13 VYCHODIL, M. Využití modelů při vyšetřování. 1. vydání. Praha: Knižnice vojenské prokuratury, 1984, 
s. 4
14 VYCHODIL, M. Využití modelů při vyšetřování. 1. vydání. Praha: Knižnice vojenské prokuratury, 1984, 
s. 42
15 NĚMEC, M. Kriminalistická taktika pro policisty. 1. vydání. Praha: Eurounion, 2004, s. 310



13

V případě rekonstrukce trestného činu by měl takový myšlenkový, ideální model 

předcházet samotnému provedení vyšetřovacího úkonu. Jedná se o určité zformování 

představ o vyšetřované události a poskytuje i časový prostor pro odhadování dalšího 

vývoje při prováděné rekonstrukci.

Rekonstrukce v sobě obsahuje proces modelování skutkových okolností trestného 

činu; zejména jejich podstatných vlastností a znaků. Rekonstrukci lze využít k objasnění

základních okolností trestného činu, tj. k objasnění, zda se trestný čin stal určitým či 

individuálně určitým způsobem, na určitém místě, při určité poloze oběti, v jaké časové 

návaznosti apod. Pokud je rekonstrukce využívána k restituci již minulých dějů a jevů, 

měla by probíhat za určitých podmínek:

- její poznávací způsob bude probíhat v určitých, zákonem předpokládaných a 

upravených vztazích a formách;

- výsledek tohoto zjištění, resp. poznání bude fixován do podoby a v náležitostech 

předepsaných zákonem.16

Rekonstrukci trestného činu lze považovat za samostatnou kriminalistickou metodu. 

To, že je označována za kriminalistickou metodu poznání, odůvodňuje fakticky povaha 

rekonstrukce trestného činu a lze to spatřovat v těchto rysech:

- je metodou zvláštní povahy, neboť je podmíněna specifickým objektem zkoumání, tj. 

trestným činem;

- má své metodické postupy, prostředky a operace, jež jsou vlastní toliko jí, má tedy 

svou specifickou metodiku a techniku;

- má vlastně povahu důkazního prostředku.17

 Příklad rekonstrukce: Pachatel připravoval vraždu pomocí elektrického proudu. Pomocí vodičů o délce několika 

desítek metrů vyvedl proud z kobky transformátoru a přes vypínač je připojil na karoserii automobilu, do kterého 

měl nasednout poškozený. Čekal v úkrytu s tím, že vraždu dokoná zapnutím vypínače. Spletl se však ve výběru 

vozidla; poškozený nasedl do jiného vozidla a odjel. Pachatel byl zřejmě vyrušen a z místa činu utekl. Teprve při 

ohledání bylo zjištěno od profesionálů elektrorozvodného podniku, že napojení vodičů do kobky transformátoru se 

vymyká naprosto všem bezpečnostním principům a nikdo z profesionálů se ani neodvážil do kobky vstoupit, dokud 

byla pod proudem. Ačkoliv po ohledání místa činu byl za účasti specialistů a znalců provedena i rekonstrukce (která 

ve své podstatě obsahovala i prvky vyšetřovacího pokusu), stejně se nepodařilo objasnit, jak to, že pachatel nebyl 

zabit elektrickým proudem vysokého napětí, když se pohyboval v kobce a na boční rozvaděč připevňoval vodiče.18

                                               
16 VYCHODIL, M. Využití modelů při vyšetřování. 1. vydání. Praha: Knižnice vojenské prokuratury, 1984, 
s. 34
17 VYCHODIL, M. Rekonstrukce trestného činu. 1. vydání. Praha: Kriminalistická knihovna, 1972, s. 28-29
18 FENYK, J., HLAVÁČEK, J., KROULÍK, P. Některé zvláštní způsoby dokazování - rekonstrukce, 
http://www.krimi-servis.cz/?p=106, 2008
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3.3. Význam rekonstrukce trestného činu

V současné době se již nehledá pro rekonstrukci trestného činu místo v systému 

dokazování a patří dnes mezi stabilní důkazní prostředky a již se vyznačuje důslednou 

aplikací v procesu dokazování. Její uplatnění je rozsáhlé, jedná se o dosti užívaný 

vyšetřovací úkon se stále větším procesním významem. Největší uplatnění je možné 

spatřovat ve vyšetřování trestných činů proti životu a zdraví a trestných činů majetkových.

Nejčastěji se rekonstrukce využívá/využívala u trestných činů vraždy podle ustanovení § 

219 trestní zákona, trestného činu ublížení na zdraví podle ustanovení § 221 a ustanovení § 

222 trestního zákona a trestného činu loupeže podle ustanovení § 234 trestního zákona. 

Vzhledem k účinnosti trestního zákoníku od 1. ledna 2011 došlo k úpravě a podrobnějšímu 

členění trestných činů, a to k větší diferenciaci trestných činů proti životu a proti zdraví. 

Dá se říci, že v dnešní době se využívá kriminalistické rekonstrukce jako důkazního 

prostředku v podstatě u každého závažného trestného činu, tj. pokud se jedná o závažnější 

útok na tělesnou integritu člověka a tam, kde byl závažným způsobem ohrožen trestním 

právem chráněný objekt zájmu. 

Důvodů pro uskutečnění rekonstrukce je mnoho a využívá se tam, kde zpravidla 

jiné důkazní prostředky není možné nebo vhodné použít. Proto je rekonstrukce důležitá a 

významná zejména tehdy, kdy se např. liší výpovědi svědků a obviněných o průběhu 

trestného činu; tím lze získat nové důkazy, prověřit již získané údaje a relevantní okolnosti.

 O důležitosti provádění rekonstrukce svědčí tento příklad: M. J. byl 15 let ženatý a s manželkou měl čtyři děti. 

Postupem let u něho narůstala chorobná žárlivost, takže jeho manželka se ani nesměla pozdravit na ulici s jinými 

muži. Při záchvatu zuřivosti vyvolaných žárlivostí svoji manželku několikrát zbil i zranil. Dne 5. 2. 1984 došlo u 

nich doma opět k žárlivému výstupu, při kterém M. J. ohrožoval svou manželku nožem. Po tomto incidentu se 

manželka rozhodla, že odejde společně se svými dětmi k matce a rozvede se. Po jejím odchodu se M. J. rozhodl , že 

se jí pokusí přemluvit, aby se vrátila domů. Rozjel se za ní svým osobním automobilem, a když jí dohonil, snažil se 

ji přemluvit k návratu. Když manželka odmítla, nastartoval automobil a prudce se rozjel, v její blízkosti strhl řízení 

prudce doprava a srazil ji ze silnice do příkopu. Potom řízení srovnal do přímého směru, zraněnou manželku nechal 

i s dětmi na místě a odjel. Manželku odvezl do nemocnice náhodný řidič, děti se vrátili domů a M. J. byl krátce na 

to zadržen. Vyšetřovatel proti němu vznesl obvinění podle § 222 odst. 1 tr. zákona a prokurátor na něj uvalil vazbu. 

M. J. po celou dobu vyšetřování nedoznal úmyslné zranění manželky, uvedl, že když manželka návrat odmítla, že 

od ní odjel domů. Za této situace bylo k upřesnění a lepšímu zadokumentování průběhu jednání rozhodnuto provést 

s dětmi obviněného rekonstrukci za účasti znalce z oboru silniční dopravy a soudního lékařství. Rekonstrukce plně 

usvědčila M. J. z úmyslného zranění, potvrdila výpověď poškozené i dětí. M. J. byl uznán vinným ze spáchání tr. 

činu podle § 221 odst. 1 tr. zákona a odsouzen ke třem letům odnětí svobody.19

                                               
19 NĚMEC, M. Kriminalistická taktika pro policisty. 1. vydání. Praha: Eurounion, 2004, s. 309
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V celkovém shrnutí spočívá význam rekonstrukce především v tom, že ji lze ve 

vyšetřování využít jako:

- metody prověrky již nashromážděných důkazů a zjištěných skutečností;

- pramene nových důkazních prostředků, tj. metody k zjištění dosud neznámých či 

sporných skutečností;

- jako předpokladu, podmínky k jiným vyšetřovacím úkonům a k provedení některých 

operativně pátracích úkonů;

- jako prostředku ilustrace;

- taktický prostředek v procesu identifikace;

- předpokladu některých expertizních činností.

Mezi další významy rekonstrukce patří bezpochyby to, že se lze na místě činu 

pomocí tohoto institutu názorně přesvědčit o určitých okolnostech trestného činu, tj. 

přesvědčit se, jaký je vztah určitého místa k dosud zjištěným skutečnostem, o tom, jakou 

cestou se pachatel ubíral, tedy o jeho úseku cesty, o trase příchodu na místo činu a 

následném odchodu, dále o tom, jaké měly relevantní předměty, hmotné objekty, vztahující 

se k trestnému činu, vlastnosti, o průběhu trestného činu, tedy o způsobu jeho spáchání 

včetně jednání, která předcházela trestnému činu a následovala po dokonaném trestném 

činu, a nakonec se přesvědčit i o časové návaznosti úkonů pachatele i jiných osob.
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4. Druhy kriminalistické rekonstrukce

Téma této práce je rekonstrukce trestného činu, což je pojem užší, než 

kriminalistická rekonstrukce. Domnívám se však, že rozdělení kriminalistické rekonstrukce 

na jednotlivé druhy je pro účel vysvětlení pojmu rekonstrukce trestného činu, jako jednoho 

z druhů, vhodné. 

Následná klasifikace kriminalistické rekonstrukce vychází z rozdělení podle kritérií 

charakteru rekonstruovaných objektů; toto dělení patří mezi běžné dělení v soudobé 

kriminalistice. Zahrnuje rekonstrukci místa činu, rekonstrukci hmotných předmětů, 

rekonstrukci vnější podoby člověka, rekonstrukci trestného činu. K těmto druhům přičítám 

i myšlenkovou rekonstrukci celé události – tento druh kriminalistické rekonstrukce stále 

považuji za legitimní. 

Lze také klasifikovat kriminalistickou rekonstrukci podle účasti/neúčasti 

kriminalisticky důležitých osob při rekonstrukci; buď je rekonstrukce prováděno za účasti 

kriminalisticky významných osob, které mají nějaký vztah k rekonstruovanému originálu, 

což mohou být svědci, poškozený, obviněný nebo bez jejich účasti a pouze na základě již 

dosavadních zjištění – jedna z možností může být využití modelu počítačové animace 

v trojrozměrné dimenzi.

4.1. Rekonstrukce místa činu

Tohoto prostředku se využívá tehdy, pokud je třeba zrekonstruovat počáteční či 

konečnou strukturu místa činu a bývá součástí jiných vyšetřovacích úkonů, jako je 

vyšetřovací pokus nebo rekognice. Obnova lokality trestného činu, tedy určitých situačních 

podmínek místa činu, které jsou významné z titulu spáchaného trestného činu, slouží 

docílení odpovídajícímu stavu, za něhož došlo ke spáchání daného trestného činu. Je 

zajímavé, že se tohoto kriminalistického prostředku užívá i v případě rekonstrukce ve 

smyslu ustanovení § 104d trestního řádu; rekonstrukce mohou tedy probíhat za účelem 

ohledání místa činu, provedení vyšetřovacího pokusu, rekonstrukce ve smyslu ustanovení § 

104d trestního řádu, prohlídky objektů nebo výjezdu s obviněným na místo činu. Takováto 

rekonstrukce umožňuje studovat situaci místa, kde proběhly trestněprávně relevantní 

skutečnosti a zároveň i modelovat na takovémto místě kriminalisticky významné děje; 

zároveň zdůrazňuji to, že se nejedná o samostatný vyšetřovací úkon. Znovuvytvoření 
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situačních podmínek místa činu je závislé na výpovědi svědků, poškozených, někdy i 

obviněného, a na dalších vyšetřovacích materiálech. 

Obnovení situace a okolností jsou předpokladem k řádnému vedení jiného 

vyšetřovacího úkonu, avšak, jak je již výše uvedeno, nesplývají s jinými vyšetřovacími 

úkony či jinými operativně pátracími prostředky. 

Ne vždy je ale možné provést vyšetřovací úkon na stejném místě, kde došlo 

k danému činu. Rozhodným faktorem může být např. cizina, živelná katastrofa. Proto pro 

účely toho či onoho úkonu je nutné (a pokud to přímo nutné je, vzhledem k okolnostem), 

najít místo podobné svojí lokalitou, terénem apod., nebo pokud to podmínky neumožňují, 

provést rekonstrukci zhotovením makety místa činu.

 Je-li třeba, řekněme, ověřit, mohl-li obviněný sám, bez cizí pomoci zhotovit příp. upravit případným způsobem 

matrici, s níž zhotovil příslušné litery k sazbě protistátních letáků, nebo raznicí, s níž udělal peníze, potom se 

uskuteční vyšetřovací experiment se stejným výsledkem na kterémkoli místě, v kteroukoliv denní dobu, prostě 

v kterékoliv situaci. Postačí, budou-li obviněnému dány k dispozici jen nezbytné nástroje, s nimiž měl onu formu na 

odlévání liter nebo padělání mincí vyrobit, Rozhodně nebude nutno celou situaci zpodobňovat té, která zde v době 

činu byla.20

V jiných případech je však nutné provést rekonstrukci za víceméně totožných 

situačních podmínek. Jedná se např. o světelné podmínky nebo hlukové kulisy. Někdy 

stačí zrekonstruovat jen dílčí situace. To, v jakém rozsahu se bude rekonstrukce provádět, 

je vždy stanoveno cílem, který je sledován.

Pro úplnost je třeba poznamenat, že rekonstruovaná místa činu se nemusí vždy 

vztahovat k trestnému činu, ale i k činům jiným, které nemají přímo poměr k trestněprávní 

rovině. Může jít např. o rekonstrukci sebevražd, nebo dopravních nehod.

V tomto případě jde o materiální, fyzické modelování.

4.2. Rekonstrukce hmotných předmětů

Rekonstrukce objektů umožňuje obnovu vnějšího vzhledu předmětu, tj. věci, listiny 

apod., obnovuje design objektů, jejich vnější vlastnosti a vlastnosti funkčních, rozměry, 

forma. Při rekonstrukci listin a dokumentů jde o rekonstrukci vnějšího vzhledu se znaky 

obsahu originálu (při zjišťování obsahu listiny, dokumentu). Obnova může probíhat podle 

všech dostupných poznatků, jako jsou fotografie nebo popisy předmětu. Může být 

provedena přímo vyšetřovacím orgánem, nebo častěji přímo znalcem.

                                               
20 VYCHODIL, M. Rekonstrukce trestného činu. 1. vydání. Praha: Kriminalistická knihovna, 1972, s. 45-46
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Rekonstruované předměty bývají poškozeny nebo zcela zničeny (např. po 

výbuchu). Potřeba jejich rekonstrukce vyplývá z toho, že až ve stadiu zrekonstruovaném je 

možné je použít v procesu zjišťování skutkového stavu věci, pokud mají bezprostřední 

vztah k trestnému činu. Je významná např. ve vyšetřovacím procesu rekognice. 

Cílem rekonstrukce hmotných předmětů je aplikace rekonstruovaných objektů při 

řešení dalších kriminalisticky významných úloh. Pokud některé části u rekonstruovaného 

objektu chybí nebo jsou zcela zničeny, lze použít části analogické.

Jde o další formu obnovení a vyhodnocování materiálních, fyzických modelů.

4.3. Rekonstrukce vnější podoby člověka

Základem rekonstrukce podle kresleného, fotografického, skládaného portrétu jsou 

určité informace od osob, které osobu, jejíž portrét se rekonstruuje, již v minulosti viděly a 

znají její vzhled. Provádí se rekonstrukce vnější podoby člověka, ale také i jiných znaků 

člověka.

K této rekonstrukci se přistupuje v rámci:

- pátrání po pachateli, za využití metody skládaného portrétu sestaveného na základě 

laického popisu pachatele (např. identikit nebo fotorobot), u nás se k tomuto účelu 

využívá počítačový systém PORIDOS;

- zjišťování totožnosti kosterního nálezu nebo neznámé mrtvoly, jsou-li obličejové části 

ve značném stupni rozkladu, za využití metody plastické rekonstrukce obličeje podle 

lebky (Gerasimova metoda).21 Vzhledem k pracnosti plastické rekonstrukce a její 

časové náročnosti, v současné době nevyhovující, je nahrazena rekonstrukcí obličejů 

pomocí výpočetní techniky.

Pro úplnost ke Gerasimově metodě, vyvinuté M. M. Gerasimovem,  sestávácí se ze 

tří etap:

- nejdříve se zkoumá lebka, její zachovalost, existence defektů, poškození, určuje se 

pohlaví, věk, pečlivě se studují všechny zvláštnosti lebky a lícních kostí;

- poté se přistupuje ke grafické, kreslené rekonstrukci hlavy;

- konečně se zhotovuje plastická rekonstrukce, plastika (busta) portrétu podle lebky.22

                                               
21 MUSIL, J., KONRAD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 366
22

VYCHODIL, M. Využití modelů při vyšetřování. 1. vydání. Praha: Knižnice vojenské prokuratury, 1984, 
s. 40
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Rekonstrukce vnější podoby člověka nemůže plně nahradit institut rekognice, a 

jedná se pouze o metodu subsidiární. Největší uplatnění proto nalézá v oblasti identifikace 

mrtvol a kosterních nálezů a případně u zjišťování podob hledaných pachatelů podle 

laických popisů.

U jiných znaků člověka se obnovuje hmotnost nebo tělesné rozměry. Tyto 

rekonstrukce mohou najít uplatnění u vyšetřovacího úkonu, jako je vyšetřovací pokus; 

sestavení figuríny pro kriminalistické účely.

V případě těchto rekonstrukcí se jedná o materiální, fyzické modelování za použití 

matematického, geometrického modelování.

4.4. Myšlenková rekonstrukce

Tato abstrahující modifikace druhu kriminalistické rekonstrukce je uplatňována 

v rámci vyšetřování a slouží vyšetřovateli k utváření myšlenek, hypotéz a modelaci 

případných variant o průběhu a dalších okolnostech vztahujících se k určité relevantní 

události. Takováto rekonstrukce souvisí s již dostupnými a známými informacemi o 

vyšetřované události, koresponduje se stupněm poznání o vyšetřované události. 

Myšlenková rekonstrukce je součástí v procesu vytváření představ o vyšetřované události, 

obsahuje hodnocení a zkoumání hypotéz vztahujících se k předmětné události, a to na 

základě již shromážděných důkazů. 

V prvním stádiu objasňování přichází chvíle, kdy vyšetřovatel je nucen zformulovat 

vyšetřovací verze. Vychází z provedeného ohledání místa činu, a dalších faktických 

zjištění a poté musí dospět k závěru, nějaké představě, co se bude vyšetřovat. Takovéto 

myšlenkové spojení poznaných informací je předpokladem k tomu, aby si vyšetřovací 

orgán učinil představu o pachateli, zhodnotil jej, o způsobu spáchání trestného činu, o 

motivu pachatele, o tom, jakým způsobem se dopravil na místo činu, a o tom, jakým 

způsobem musel v tu danou chvíli usuzovat a jednat. Jedná se o jakýsi rozbor případu a na 

základě faktických údajů a provedené logické analýzy a úvah vyšetřovacího orgánu 

vyvodit domněnky, potřebné pro další procesy. 

Tedy, myšlenková rekonstrukce je zpravidla výslednou variantou těchto 

myšlenkových představ a hypotetických vysvětlení, tedy součástí finálního stádia procesu 

s logickými modely. Poznávací hodnota modelu bude závislá především na tom, nakolik 

v něm budou správně odraženy podstatné znaky zkoumaného objektu. Myšlení 
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vyšetřovatele v tomto stádiu řízení tak není ničím jiným než součástí logického 

modelování vyšetřovacích verzí o události jako celku, příp. o jeho částech a detailech a 

následných operacích s nimi. V souhrnu je tedy prvkem celého komplexu práce 

s vyšetřovacími verzemi.23

Myšlenkový proces vyšetřovatele pokračuje dále v tom, že je nezbytné prověřit 

vyšetřovací verze, stanovit jejich okruh, kombinovat je, jde tedy o jakýsi proces pokládání 

otázek a získávání odpovědí. Tato myšlenková práce s vyšetřovacími verzemi by měla 

doprovázet vyšetřující orgán po celou dobu předmětného vyšetřovaní, a to až po okamžik, 

kdy je schopen závazně rozhodnout a dojít k přesvědčivému závěru.

4.5. Rekonstrukce trestného činu

Tuto rekonstrukci lze z pohledu této práce zařadit mezi nejvýznamnější. 

Rekonstrukce trestného činu, jako samostatný vyšetřovací úkon, slouží k obnově a 

prověření fakt; takováto fakta může znát pouze osoba, která byla přítomna na místě činu, 

nebo se pohybovala v bezprostřední blízkosti spáchání trestného činu. Jedná se bezesporu 

o poškozeného, svědka a samozřejmě obviněného. Mezi základní cíle patří upřesnění a 

konkretizace dřívějších podaných výpovědí vyslýchaných osob. 

Podstatou tohoto úkonu je to, že pachatel, svědek nebo poškozený demonstruje 

svým jednáním průběh trestného činu, tedy, obsahem je to, jakým způsobem trestný čin 

probíhal, dochází k ukazování příchodu pachatele na místo činu a směr a způsob odchodu 

z tohoto místa, poukazuje se na předměty a jiné objekty vztahující se k trestnému činu. 

Jedná se o prověrku výpovědi svědka, poškozeného nebo obviněného; podstatné je tedy to, 

že výpovědi těchto osob již proběhly, a je možné jejich demonstrace konfrontovat na místě 

činu před vyšetřujícími orgány. Dochází tím k určité modelaci děje a jevů, které již 

proběhly, k jejich dokumentaci a následnému ověření a potvrzení správnosti a pravdivosti 

podaných vysvětlení od příslušných osob. To vše umožňuje vyšetřujícím orgánům 

porovnat objektivní realitu s již získanými výpověďmi.

Prověrky podaných vysvětlení a výpovědí, a prověrky shromážděných důkazů, mají 

význam takový, že vyšetřující orgán má možnost se přesvědčit o:

                                               
23 PRERAD, V., VYCHODIL, M. Vyšetřovací experiment a rekonstrukce trestného činu. 1. vydání. Praha: 
Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 3/1990, 1990, s. 55
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- skutečné existenci místa činu a dalších míst, která s místem činu souvisejí (tj. ty místa, 

na které již svědek, poškozený či obviněný poukazoval); 

- všech významných trasách a cestách souvisejících s místem činu a předmětným 

trestným činem, o stopách vyskytujících se na takovýchto místech a tím se přesvědčit 

o jejich podstatě a důležitosti (tj. jakým způsobem nejspíše vznikly a jejich vztah k té 

či oné osobě);

- vlastnostech a poloze významných předmětů, objektů, postav a osob souvisejících 

s místem činu a trestným činem;

- způsobu a formě spáchání trestného činu, o dopravě, příchodu k místu činu a jeho 

následném odchodu, 

- o duševních, technických či uměleckých kvalitách obviněného a jiných osob 

souvisejících trestným činem a místem činu;

- o časové posloupnosti všech relevantních úkonů;

- o jiných relevantních skutečnostech a okolnostech.

Z výše uvedeného vyplývá, že tato rekonstrukce je nezbytná již z důvodu, že ostatní 

jednotlivé samostatné vyšetřovací metody nejsou dostatečně účelné a nedokáží plně ověřit 

pravdivost a skutečnost získaných věcných i nevěcných důkazů. Také rekonstrukce 

trestného činu napomáhá osobám s doplněním již podané výpovědi, a to oživováním 

paměti na místě činu, pro účely upřesnění a konkretizace.

 Např. vyšetřování série krádeží vloupáním byli pachatelé usvědčováni odcizenými věcmi a dalšími důkazy, takže se 

posléze ke spáchání trestného činu doznali. Nedovedli však uvést adresy zařízení, kde krádeže spáchali, ani 

upřesnit, ani upřesnit další okolnosti. Proto vyšetřovatel vyzval jednotlivě každého z obviněných, aby ukázali, kde a 

jakým způsobem ke krádeži došlo.  Každý z obviněných ukázal místo činu, vylíčil a znázornil časově a prostorově 

způsob, jak vnikl do budov a vloupal se do skladů, popsal své jednání na místě činu, zároveň je plasticky předvedl a 

upozornil rovnou na to, co, kde a jak v každém jednotlivém místě odcizil.24

S tím souvisí i to, že takováto rekonstrukce nejen pomáhá prověřit výpovědi na 

místě a prověřit vyšetřovací verze, ale lze i tímto způsobem obstarat a zajistit nové důkazy, 

nebo dokonce i svědky, a samozřejmě i odhalit rozpory mezi podanými výpověďmi. 

Napomáhá k pochopení podstaty vzniku a průběhu události. 

Pokud existuje několik vyšetřovacích verzí, k čemu v praxi většinou dochází, 

považuje se za nejúčelnější provádět rekonstrukci jednak podle výpovědi obviněného, a 

jednak podle výpovědi poškozeného (popř. svědka), a to odděleně. Účelem je zbytečné 

neovlivňování jednotlivých osob v rámci vyšetřovacího úkonu, každá z osob popisuje děj a 
                                               
24 VYCHODIL, M. Rekonstrukce trestného činu. 1. vydání. Praha: Kriminalistická knihovna, 1972, s. 53
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demonstruje událost podle své vlastní verze. Na to navazuje to, že průběh by měl být 

prováděn za součinnosti znalce a po každé provedené rekonstrukci by měly mít jednotlivé 

osoby právo se k nesrovnalostem vyjádřit.

Rekonstrukce trestného činu může probíhat jak za účasti osob, tj. obviněného, 

svědka nebo poškozeného, tj. k prověření důkazů a podaných vysvětlení, tak i bez jejich 

přítomnosti. Pokud je prováděna za přítomnosti, aktivní účasti osob, měl vyšetřující orgán 

tyto osoby poučit, přivolat k tomuto úkonu jejich obhájce, zajistit jim ostrahu a řádnou 

separaci od ostatních osob. Fakultativní osoby mohou být lékaři, hasiči, policisté apod.

 V případě tzv. spartakiádního vraha, obviněného Jiřího Straky, se konala rekonstrukce trestných činů, vražd, 

v Praze 4, v Praze 6 a v Praze 9, spáchaných v roce 1985. Vzhledem k nedostatečné a podceněné ostraze a zajištění 

bezpečnosti obviněného došlo k pokusu o lynčování obviněného Jiřího Straky v Praze Hloubětíně, tj. na místě činu, 

a to ze strany veřejnosti, která rekonstrukci sledovala. Vyšetřujícím orgánům nezbývalo nic jiného, než obviněného 

Jiřího Straku odvézt z místa činu a zabránit jeho újmě na zdraví; nikdo z vyšetřovatelů s touto eventualitou 

nepočítal.

Pokud je rekonstrukce prováděna bez aktivní účasti osob, je třeba k přijetí věcných 

a objektivních závěrů využívat odborně zdůvodněné podklady a odborné závěry 

specialistů. Rekonstrukce pak probíhá na základě shrnutí všech poznatků a důkazů, 

většinou na základě provedeného ohledání místa činu, listinných důkazů a jiných 

dokumentů. Využívá se zejména tehdy, potřebuje-li vyšetřující orgán prověřit vyšetřovací

verzi či získat poznatky o mechanismu daných jevů. Pokud se rekonstrukce trestného činu 

uskutečňuje bez aktivní účasti osob, lze je pro účely rekonstrukce využít náhradníky, popř. 

jiné přibrané osoby, pokud to okolnosti dovolují. Takováto rekonstrukce není závislá na 

výpovědích osob. To lze provést za podmínky, že rekonstrukce trestného činu probíhá je 

jakýmsi modelováním, za použití hmotných modelů pro zvýšení efektu samotného 

procesu. 

Pakliže považujeme trestný čin za proces s příznačným pohybem energie a hmoty,

který aktivně alternuje předchozí stav prostředí a zanechává v něm své stopy, přesněji 

určitý systém stop, a determinujeme si v tomto kontextu modelování z hlediska jeho 

jednotlivých pojmových znaků, můžeme zcela právem hovořit ve vztahu ke kriminalistické 

rekonstrukci, že její podstatou je proces modelování.25 Jedná se o metodu abstraktního 

logického myšlení; model je určitým substitutem za účelem poznání a ověření pravdivosti, 

tj. za účelem získání informací o originálu a model tak plní funkci pomocného objektu a 

                                               
25 VYCHODIL, M. Využití modelů při vyšetřování. 1. vydání. Praha: Knižnice vojenské prokuratury, 1984, 
s. 43
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systému. Jak již bylo shora uvedeno, při rekonstrukci trestného činu se využívají jak 

materiální, tak i logické modely. Vzhledem k tomu, že výsledek úspěšné rekonstrukce je 

žádoucí, je třeba si ujasnit všechny podstatné znaky, které by se měly analogicky shodovat 

s originálem a modelem relevantní události. Zároveň vzít v potaz to, nakolik jsou rozdíly 

přijatelné, analyzovat jejich odchylku a zda jsou takové rozdíly vysvětlitelné a nakolik jsou 

zanedbatelné. Pokud jsou pro účely rekonstrukce vybrány určité znaky, je třeba zhodnotit 

jejich shodu s originálem, a to z důvodu hodnověrnosti výsledků rekonstrukce trestného 

činu. Je tedy nepochybné, že rekonstruovat nelze celý dynamický jev, děj, ve všech jeho 

znacích, dochází k pouhé abstrakci, a rekonstrukce je ve své podobě omezená a zúžená od 

původního průběhu děje, tj. obnovovaná událost je shodná ve vnějších znacích a projevech, 

v základních skutkových okolnostech vyšetřované události. 

Proto by měl pachatel, pokud je součástí této samostatné vyšetřovací metody, 

demonstrovat průběh zkoumaného děje sám, bez cizí pomoci, a to na základě vlastní 

zkušenosti, vzpomínek, měl by být schopen sám se na místě činu a místech příbuzných 

sám orientovat a popsat a demonstrovat vše, co předcházelo, co se skutečně dělo a i 

následovalo po dokonaném trestném činu. Tedy, opakovat buď celý děj nebo jeho část, 

z důvodu prověrky jeho dřívější výpovědi nebo upřesnění výpovědi. K takovémuto

doplnění nebo upřesnění výpovědi je nezbytné, aby pachatel demonstroval, jakým 

způsobem se pohyboval na místě činu, a zároveň ukázal příchozí a odchozí cestu, co 

přesně na místě činu prováděl, co bral do svých rukou, jaké nástroje využíval a jakým 

způsobem, kam poté nástroje a jiné hmotné předměty ukryl, jak místo činu vlastními silami 

upravoval, jakým nástrojem byl čin spáchán, v jaké fyzické poloze se nacházel a v jaké 

poloze se nacházela oběť nebo poškozený, jak zahladil stopy apod. Jedná se o doplnění, 

ověření a prověrky výpovědi zejména obviněného. 

Avšak je nutné upozornit na to, že rekonstrukce trestného činu by neměla probíhat 

jako izolovaný jev v tom smyslu, že by pachatel jednal oddělen od vyšetřujících orgánů. 

Jeho projev na místě činu, ukazování všech relevantních okolností by měl navazovat na 

obsah a výsledek dalších úkonů a zajištěných důkazů, a zároveň by měl vyšetřující orgán 

kontrolovat celou rekonstrukci, takticky vést dílčí úkony rekonstrukce a jejich výsledky 

konfrontovat s dalšími, a reagovat na případné nepřesnosti, nesrovnalosti, tedy měl by 

řádně a věcně organizovat a řídit celou rekonstrukci.
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Jak vyplývá z výše uvedeného textu, pouze tato modifikace rekonstrukce naplňuje 

obsah a smysl ustanovení § 104d trestního řádu. Jedná se o samostatný vyšetřovací úkon 

s vlastní zákonnou úpravou. Povaha samostatného úkonu je tedy dána právní úpravou, a 

měla by stále splňovat tyto předpoklady:

- obnovovací čili rekonstrukční element při realizaci vyšetřovacího úkonu je v něm 

dominantou, tj. hlavním a převažujícím, ostatní prvky ustupují a jsou potlačovány;

- má tak svůj vlastní obsah a účel a z toho vyplývající nezávislou funkci;

- má též svou vlastní techniku a taktiku realizace, takže se vymyká z hranic jiných 

úkonů, také se samostatně, tj. nezávisle na jiných úkonech organizuje, sama jejich 

realizaci nepodmiňuje, ani jimi není podmiňována;

- její konstatace jsou důkazně významné a z hlediska obecných principů teorie důkazů 

jim může být přiznána důkazní hodnota.26

                                               
26 VYCHODIL, M. Rekonstrukce trestného činu. 1. vydání. Praha: Kriminalistická knihovna, 1972, s. 54-55
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5. Funkce rekonstrukce trestného činu

Mezi okolnosti, které mají být objasněny, vysvětleny či simulovány při vyšetřování 

trestného činu, patří celkové obnovení situace na místě činu, stanovení časové posloupnosti 

dílčích úkonů a událostí, objasnění toho, kdo a kdy na to či ono místo přišel nebo odešel, 

zda bylo reálné, aby se stala určitá věc a proběhl jednotlivý děj, či se ta či ona osoba 

setkala s tou či onou osobou, ověření toho, zda bylo možné použít (a jakým způsobem 

použít) ten či onen nástroj apod. Důvodů pro rekonstrukci je mnoho. Jak bylo již shora 

uvedeno, účelem rekonstrukce je prověření výpovědí obviněného, ale i podezřelého, 

pachatele i spolupachatelů, poškozeného, očitého svědka, tj. zda jsou uváděná tvrzení 

reálná a proveditelná a zda k předmětné události nebo její dílčí části vůbec došlo. Ne 

jednou vede tato specifická vyšetřovací metoda k novým poznatkům o skutečnostech 

významných pro trestní řízení.

Rekonstrukce trestného činu plní tři základní funkce:

a) prověrky důkazů shromážděných ve věci;

b) prověrky vyšetřovacích verzí;

c) pramene nových důkazních skutečností.

Ad a) Prověrky důkazů, které zajistil a zjistil vyšetřující orgán, mají nesporný 

důkazní význam, a v této otázce nepanují žádné pochybnosti. Institut rekonstrukce plní 

funkci objasnění objektivní reality na základě zkoumání všech objektivních skutečností, 

souvislostí, ať již zákonných či předpokládaných, ve spojení s podmíněnými událostmi. 

Vyšetřující orgán je tedy povinen ověřit všechny okolnosti případu ku prospěchu 

vyšetřované věci, a to všemi dosaženými prostředky;  jedním z těchto prostředků je tedy i 

samotná rekonstrukce v širokém, kriminalistickém a trestněprávním slova smyslu. Je tedy 

nepochybné, že funkcí bude vyvracení nebo potvrzení vypovědí svědka, poškozeného, 

nebo jiné důkazní skutečnosti, kterou získal vyšetřující orgán jinými vlastními poznatky a 

činností. Tímto institutem se lze vyjádřit i k popisu relevantního trestněprávního skutku. O 

významu této důležité funkce panuje shoda nejen v českém trestněprávním prostoru.

V režimu socialistické zákonnosti platilo, že ani samotné doznání obviněného 

nezbavovalo vyšetřovatele povinnosti a nutnosti ověřit skutečný stav věci. Právní režim 

trestního řádu vylučoval doznání obviněného jako nezvratný a hlavní důkaz, který by stačil 

k usvědčení a odsouzení osoby podezřelé z trestné činnosti. Prověrka důkazů, shromážděná 

vyšetřovatelem během vyšetřování je jistě stále významné, principiálně bylo však nezbytné 
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úplné a komplexní vyšetření trestní věci, jenž muselo být v naprostém souladu s objektivní 

skutečností, s průběhem páchání trestného činu, a bylo vyloučeno vyhodnotit trestní věc na 

základě jednoho, byť nesporného, důkazního prostředku, samostatně izolovaného. To vše 

bylo v souladu s principem tzv. objektivní pravdy, v souladu s kogentním příkazem 

určeným orgánům trestního řízení, který zavazoval vyšetřující orgány zjistit objektivní 

pravdu a ověřit všechny okolnosti daného případu. 

Nyní se domnívám, že zákonné ustanovení trestního řádu s tímto režimem 

nekoliduje. Samotné ustanovení § 104d trestního řádu, pojednávající o rekonstrukci jako 

zvláštním způsobu dokazování, hovoří o tom, že rekonstrukce se koná, má-li být 

obnovením situace a okolnosti, za kterých byl trestný čin spáchán, nebo které k němu mají 

podstatný vztah, prověřena výpověď podezřelého, obviněného, spoluobviněného, 

poškozeného nebo svědka, jestliže jiné důkazy provedené v trestním řízení nepostačují 

k objasnění věci. Ustanovení § 89 odst. 2 trestního řádu jasně stanovuje, že za důkaz může 

sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi obviněného a svědků, 

znalecké posudky, věci, listiny důležité pro trestní řízení a ohledání. Shora uvedeným není 

dotčeno ustanovení § 89 odst. 1, které říká, že v trestním stíhání je v nezbytném rozsahu 

třeba dokazovat zejména a) že se stal skutek, v němž je spatřován trestný čin, b) zda tento 

skutek spáchal obviněný, případně z jakých pohnutek, c) podstatné okolnosti mající vliv na 

posouzení povahy a závažnosti činu; je tedy tímto ustanovením stanoven základní rámec a 

rozsah dokazování v trestním řízení

Pokud vyloučíme variantu, že se obviněný dozná ke svému činu v plném rozsahu, 

je jisté, že prověření důkazu a okolností je jeho zákonnou povinností, ať už jakýmkoli 

vyšetřovacím úkonem, tedy i samotnou rekonstrukcí trestného činu; jedná se o kategorický 

imperativ jeho odpovědné činnosti. 

 Tak např. vyšetřovatel v O. stíhal jednoho občana pro pokus vraždy na občance M. C. K činu mělo dojít takto: 

kritického dne v poledne se občan J. H. koupal v řečišti poblíž okresního města a přitom si všiml, že na břehu se 

opaluje pěkná dívka. Když se vykoupal, ulehl do její blízkosti a pozoroval ji. Dívka ve chvíli, kdy se v okolí již 

nikdo nezdržoval, neboť po skončení polední přestávky zaměstnanci z nedalekých provozoven odešli za prací, 

usnula. Občan J. H. se přítomností dívky a pohledy na ni silně pohlavně vzrušil. Přilehl si k ní na přikrývku a začal 

ji ohmatávat. Dívka se však probudila, ulekla se a vykřikla. V tom ji občan J. H. jednou rukou zakryl ústa a druhou 

zmáčkl krk. Dívka se však přesto nevzdávala nerovného zápasu, bránila se a vzpírala. Občan J. H. se rozhlédl a 

spatřil kus cihly, jímž dívka ještě před sluněním zatížila cíp přikrývky. Cihlu uchopil a dívku jí několikrát udeřil do 

hlavy. Rány však nebyly smrtelné, dívka po nich neupadla do bezvědomí. Přesto se však v důsledku uvedeného dění 

částečně uvolnila ze sevření a znovu, tentokrát silněji vykřikla. Pachatel se vystrašil, že by přece jen někdo 

napadenou mohl uslyšet a rychle se z místa činu vzdálil. Zanedlouho však byl orgány VB dopaden a bylo proti 
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němu vzneseno obvinění. Po počátečním zapírání, po seznámení s jednoznačnou výpovědí poškozené, s výsledkem 

soudně lékařské expertizi, ohledáním místa činu a dalšími zajištěnými důkazy se doznal. Jelikož však událost 

neměla přímých svědků, vyšetřovatel se rozhodl v zájmu úplnosti vyšetřování pro rekonstrukci. Pachatel zavedl 

vyšetřující pracovníky přesně na místo činu, ačkoliv okraj řeky byl po celé délce obrostlý křovinami, jež si byly 

značně podobné, a mohl se tedy v označení místa, jež se ničím výrazněji nelišilo od jiných, mýlit. Přesně jim ukázal 

i místa, kde původně ležel on, kde ležela poškozená, dále místo, kam později přelezl, jak byla na zemi umístěna 

přikrývka, dokonce si na místě činu upamatoval, že v jednom rohu byla proděravělá, což předtím neudával, v jaké 

poloze na dece dívka spala, jak se k ní přiblížil, z které strany k ní přilehl a přesně co dělal dál. Bylo zajímavé, že 

dívku nejdříve obešel, rozhlédl se kolem a pak k ní ulehl na přikrývku z opačné strany, než z které k ní přišel. To 

vysvětlilo původní mylnou domněnku, k níž se vyšetřující pracovníci uchýlili; podle výsledků soudně lékařské 

expertizi a lékařské prohlídky poškozené se jevilo pravděpodobnějším, že pachatel svůj útok proti dívce začal od 

jejího pravého boku, ačkoliv se to zdálo nelogickým s přihlédnutím k předpokládanému pohybu a příchodu 

pachatele. Na tuto podrobnost se ho při výslechu vyšetřovatel nezeptal. Tím se tedy prověřila výpověď obviněného 

nejen v tom hlavním, že trestný čin, resp. pokus tohoto trestného činu spáchal, ale i v jejich detailech, jak ho 

spáchal, jaké bylo jeho jednání, jež k výsledku směřovalo. Zároveň se i tato výpověď potvrdila a opět významně 

podpořila ostatní shromážděné důkazy věci.27

Ad b) Tato funkce je neméně podstatná a nachází se vedle funkce rekonstrukce jako 

prověrky zjištěných důkazů nebo souhrnu důkazů. Prověření vyšetřovací verze slouží 

k odlišnému náhledu a posouzení věci v případě, kdy se objeví dosud neznámé poznatky a 

skutečnosti, které mají i za následek překvalifikování předmětného činu a může změnit 

správnost vyšetřovací verze. To nastane v takových případech, kdy není potvrzena 

pravdivost původního důkazu nebo důkazů při rekonstrukci k prověření takovýchto 

důkazů. Tím může tedy dojít k otřesení pozice dosud pravděpodobné verze spáchání 

daného činu, její správnosti a opodstatněnosti. 

Smyslem rekonstrukce je tedy prověření obsahu původního důkazu či důkazů, které 

byly k takovéto prověrce zvoleny a pokud nebyl potvrzen jejich obsah, je zvrácen původní 

logický předpoklad, který si vyšetřovací orgán stanovil za účelem zdárného vyřešení dané 

věci. Vyšetřovatel si na začátku vyšetřování předestře nějaký pravděpodobný závěr o 

příčině vyšetřované události či její dílčí okolnosti, to na základě vytyčení určité 

vyšetřovací verze. Cílem stanovení takové vyšetřovací verze je nejen objasnění již dosud 

známých fakt, ale i slouží jako předpoklad pro předvídání jiných fakt, které by měly 

zapadat do logického modelu vyšetřované věci a vyplňovat tak tím jakýsi prázdný prostor 

v povědomí vyšetřovatele. Tím, že vyšetřující orgán doplňuje svojí činností chybějící 

články v systému týkajícím se příčinného vztahu, způsobuje přeměnu stávající vyšetřovací

verzi na hodnověrnější a objektivnější.

                                               
27 VYCHODIL, M. Rekonstrukce trestného činu. 1. vydání. Praha: Kriminalistická knihovna, 1972, s. 64-65
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Tohoto účelu se ovšem dosáhne jedině za předpokladu, že se při vyvozování 

důsledků, jež vyplývají z jednotlivých stanovených verzí, zachovávají jisté, všeobecně 

platné zásady: vyvozují se nejen důsledky, které jsou nutné v případě, že vyšetřovací verze 

je pravdivá; významné jsou i ty důsledky, které logicky pramení z vyšetřovací verze a 

které jsou s ní spojeny jak příčinným vztahem, tak i místní nebo časovou souvislostí, bez 

ohledu na to, zda se nacházejí v nutném či nahodilém vztahu k ostatním známým nebo 

předpokládaným důsledkům. Vyvozují se nejen důsledky, které jsou podmíněny vlastní 

trestnou činností, ale i ty, které mohly předcházet trestnou činnost nebo i následovat po 

spáchání trestné činnosti. I tyto fakty jsou cenným prostředkem pro rychlé, úplné a 

objektivní vyšetření věci a usvědčení pachatele. Tento postup chrání pachatele od 

nebezpečí, že by snad odmítl pro věc významné důkazy. Jednotlivé důsledky se vyvozují 

podle pořadí důležitosti, tj. nejdřív se vyvozují důsledky nutné a až potom důsledky 

možné. Avšak vymezení a vyvození důsledků samo o sobě nestačí. Vytyčují se pro to, aby 

bylo možné v dalším průběhu vyšetřování dokázat jejich existenci nebo naopak 

neexistenci. To předpokládá, že se zajistí všechny stopy, které tyto důsledky zanechaly ať 

již na materiálních předmětech nebo ve vědomí lidí. Je proto správné při vyvozování 

zároveň vždy určit i předpokládané stopy, které by měly existovat, jsou-li vytyčované 

vyšetřovací verze pravdivé. Shrnutí, jež jsme získali logickým postupem, musíme ještě 

prověřit; tedy vyvodit z něho důsledky, ale vedle toho je i ověřit v praxi.28

Z výše uvedeného vyplývá, že k prověření daných vyšetřovacích verzí lze dospět 

různými vyšetřovacími úkony a způsoby. To vše záleží na konkrétních okolnostech a 

možnostech. Jedna z možností je bezpochyby rekonstrukce trestného činu, která může plnit 

funkci předmětné prověrky.

Ad c) Tato funkce rekonstrukce spočívá v získávání nových důkazu relevantních 

pro trestní řízení, tedy jedná se o nový zdroj. Je považována za nejvýznamnější funkcí 

rekonstrukce. Dnes je již nepochybné, že každá rekonstrukce je i zdrojem nových poznatků 

a faktů, ať už jsou považovány za více či méně přínosné. Ve svém souhrnu napomáhají 

k vytvoření celistvého objektivního modelu a rekonstrukci vyšetřované události. I kdyby 

v rámci tohoto vyšetřovacího samostatného úkonu nedošlo k poznání nových důkazních 

skutečností (byly by pouze potvrzeny či vyvráceny již známe a zjištěné skutečnosti), 

jednalo by se přesto o nové důkazní zjištění, relevantní při následném důkazním hodnocení 

                                               
28 VYCHODIL, M. Rekonstrukce trestného činu. 1. vydání. Praha: Kriminalistická knihovna, 1972, s. 65-66
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celé věci. Předmětem vyšetřování je zjišťování možnosti nebo nemožnosti nějaké 

skutečnosti, okolnosti nebo jevu. Zjištění, že takovéto skutečnosti, okolnosti nebo jevy jsou 

možné, vytváří zároveň novou okolnost, skutečnost, která má ale objektivní povahu; na 

rozdíl od subjektivní povahy již např. provedeného výslechu či podaného vysvětlení od 

obviněného, svědka nebo poškozeného. 

Tyto poznatky o této funkci rekonstrukce přispěly velkou měrou k tomu, že 

se rekonstrukce vyčlenila jako samostatný důkazní prostředek ve smyslu ustanovení § 

104d trestního řádu.

Rekonstrukce, jako zvláštní pramen důkazů, se objevuje v případě tzv. negativní 

prověrky. To znamená, že se provedením takovéhoto úkonu vyloučí již dříve 

předpokládaný průběh, a to za využití všech možných poznatků a rekonstrukce tak dokáže 

to, že k předmětné události nemohlo dojít jiným, než prokázaným způsobem, tedy jiným 

způsobem, než se předpokládalo. Tím se rekonstrukce stává důležitým pramenem 

důkazních skutečností, které mohou mít vliv na další postup při vyšetřování. Vyšetřující 

orgán tak dospěje k zjištění o příčinné souvislosti, tedy, že bez určitého jednání osoby by 

nenastal relevantní následek.

 Tak např. v jedné trestní věci vloupání až rekonstrukce trestného činu vyloučila do té doby silné podezření, že 

pachatel činu je A. B. Průběh rekonstrukce jednoznačně prokázal, že tento obviněný, i když se k činu doznal, 

nemohl napadený sklad potravin vykrást, protože se na místě činu nedokázal orientovat, nebyl schopen předvést, jak 

se do objektu dostal, jak z něho vyšel, jak a kudy vynesl odcizené věci, jak vznikly některé zajištění trasologické a 

mechanoskopické stopy atd.29

Empirický výzkum současně dokázal, že téměř v 97% věcí plnila rekonstrukce 

trestného činu funkci prověrky výpovědi, ve 20% prověrky vyšetřovací verze, ve 25% 

poskytla nové důkazní informace. I zde se ovšem některé důvody i účel konání prolínaly a 

vzájemně doplňovaly.30

                                               
29 PRERAD, V., VYCHODIL, M. Vyšetřovací experiment a rekonstrukce trestného činu. 1. vydání. Praha: 
Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 3/1990, 1990, s. 61
30 VYCHODIL, M. Rekonstrukce trestného činu. Bulletin advokacie, 1997, č. 8, s. 40
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6. Subjekty rekonstrukce trestného činu

Pro konání rekonstrukce trestného činu (ale i jiného vyšetřovacího úkonu) by mělo 

platit, že by měl být řízen pouze jedním orgánem činným v trestním řízení, a to příslušným 

policejním orgánem; ten provádí vyšetřování v dané věci ve smyslu ustanovení § 161 

odst. 2 trestního řádu a ustanovení § 164 a násl. trestního řádu. Většinou je takovéto 

vyšetřování vedeno týmem policistů, za který by měla odpovídat jedna osoba, tedy vedoucí 

tohoto týmu. Policejní orgán má pravomoc rozhodovat o tom, zda se určitý úkon provede 

či nikoli. Pokud je nařízeno provedení určitého úkonu, zodpovídá za jeho řádnou 

organizaci, tedy za přípravu rekonstrukce, za řádné a přesné naplánování jednotlivých 

činností, vybírá a zajišťuje jednotlivé účastníky rekonstrukce, odpovídá za řádné zajištění 

všech důležitých věcných důkazů, za vyhotovení nutné dokumentace a sepsání protokolu. 

Policejní orgán by neměl do průběhu rekonstrukce zasahovat, měl by dbát na řádný

průběh, aby vše probíhalo v logickém sledu a aby byly všechny skutečnosti zaznamenány a 

zdokumentovány. 

Takováto zákonem udělená pravomoc je podřízena dozoru státního zástupce ve 

smyslu ustanovení § 174 odst. 1, odst. 2 trestního řádu. Státní zástupce je zejména 

oprávněn vydat pokyn k provedení rekonstrukce (tedy udělovat závazné pokyny 

k vyšetřování trestných činů v souladu s ustanovením § 174 odst. 2 písm. a) trestního 

řádu), je oprávněn sám úkon provést nebo se prováděného úkonu zúčastnit ve smyslu 

ustanovení § 174 odst. 2 písm. c) trestního řádu, či je oprávněn vrátit věc policejnímu 

orgánu se svými pokyny k došetření včetně provedení rekonstrukce ve smyslu ustanovení § 

174 odst. 2 písm. d) trestního řádu. To ovšem neznamená, že by měl státní zástupce 

zvláštní oprávnění zasahovat do jednání obviněného, svědka při konané rekonstrukci nebo 

měl oprávnění vnucovat vyšetřovateli svůj názor při prováděné rekonstrukci a rušit ji 

způsobem jiným, než dovoluje zákon. Státní zástupce však může taktním způsobem 

poopravovat vyšetřovateli přípravu, organizaci nebo uskutečňování rekonstrukce a další 

postupy rekonstrukce, vše v rámci nedotknutelnosti procesního postavení vyšetřovatele ve 

smyslu ustanovení § 161 odst. 2 trestního řádu a ustanovení § 164 trestního řádu.

Jistá oprávnění požívá i obhájce. Jeho účast je ze zákona možná a vyžadována 

zejména v případě, když obviněný, kterého zastupuje, odepřel aktivní účast na předmětné 

rekonstrukci, vše ve smyslu ustanovení § 165 trestního řádu. Podstata výkonu práv obhájce 

je v souladu s ustanovením § 41 trestního řádu. Podle ustanovení § 35 odst. 1 trestního 
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řádu může být obhájcem pouze advokát. Pro jednotlivé úkony trestního řízení, s výjimkou 

řízení před krajským soudem jako soudem prvního stupně, před vrchním soudem a 

nejvyšším soudem, se může obhájce dát zastoupit koncipientem. Důležitou podmínku 

ukládá ustanovení § 35 odst. 2 trestního řádu - obhájcem nemůže být advokát, proti 

kterému je nebo bylo vedeno trestní stíhání, a v důsledku toho řízení, ve kterém by měl 

vykonávat obhajobu, má postavení obviněného, svědka nebo zúčastněné osoby. Podle 

ustanovení § 35 odst. 3 trestního řádu nemůže být obhájcem advokát, který v něm 

vypovídá jako svědek, podává znalecký posudek nebo je činný jako tlumočník. Dále platí, 

v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 trestního řádu, v případě nutné obhajoby podle 

ustanovení § 36 a § 36a trestního řádu, že koná-li se řízení o trestném činu, na který zákon 

stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let, musí mít obviněný 

obhájce už v přípravném řízení.

Mezi další účastníky lze tedy zařadit i obviněného. Tím se myslí osoba, která ve 

smyslu ustanovení § 32 trestního řádu je podezřelá ze spáchání trestného činu a lze proti ní 

použít prostředků daných trestním řádem teprve tehdy, bylo-li proti ní zahájeno trestní 

řízení ve smyslu ustanovení § 160 trestního řádu.

Dalším účastníkem rekonstrukce trestného činu může být i poškozený ve smyslu 

ustanovení § 43 odst. 1 trestního řádu (tedy ta osoba, které bylo trestným činem ublíženo 

na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda) a svědek (tedy ta osoba, která 

událost bezprostředně pozorovala). Na osobu svědka se použijí ustanovení § 97 a násl. 

trestního řádu. Někdy je možné přibrat k vyšetřovacímu úkonu i podezřelého.

Pro rozhodnutí, že bude obviněný, svědek nebo poškozený účasten rekonstrukce 

trestného činu, je významný zejména obsah výpovědi dané osoby, podle které se má daná 

událost nebo jev rekonstruovat, důležitá je i okolnost, jaký cíl a účel rekonstrukce směřuje 

a jaká konkrétní osoba bude na místě rekonstrukce prověřována. Ať už aktivní či pasivní 

účast na rekonstrukci trestného činu je dobrovolná. Ve smyslu ustanovení § 104c trestního 

řádu o vyšetřovacím pokusu, které se aplikuje analogicky na rekonstrukci, platí, že 

k úkonům, které souvisejí s rekonstrukcí, nesmí být podezřelý, obviněný, poškozený nebo 

svědek, který má právo odepřít výpověď, žádným způsobem donucován. Obviněnému 

svědčí práva obviněného ve smyslu § 33 trestního řádu a ustanovení § 91 a násl. trestního 

řádu, obviněný nesmí být nucen k aktivní účasti na prováděné rekonstrukci a je krajně 

nepřípustné, aby bylo jeho chování při rekonstrukci přizpůsobováno pod nátlakem podle 
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scénáře vyšetřovatele. Podezřelý, obviněný nebo svědek se přibere k rekonstrukci trestného 

činu tehdy, je-li to potřebné k povaze věci a ke skutečnostem, které dosud v trestním řízení 

vyšly najevo. Účast těchto osob se řídí ustanoveními trestního řádu, která platí pro jejich 

výslech.

K splnění zákonných podmínek rekonstrukce trestného činu je i přibrání osob na 

věci nezúčastněných (tzv. „svědci úkonu“). Jedná se o alespoň jednu osobu, která tedy 

není na věci zainteresována. Na tuto osobu se vztahuje analogicky ustanovení § 104c odst. 

3 trestního řádu (k vyšetřovacímu pokusu, který je prováděn v přípravném řízení, musí být 

přibrána alespoň jedna osoba, která není na věci zúčastněna, ledaže by nemožnost zajistit 

její přítomnost při vyšetřovacím pokusu zmařila jeho provedení).

Výčet osob přítomných při rekonstrukci trestného činu doplňují odborníci –

konzultanti různého odborného zaměření. Jedná se o odvětví, jako jsou soudní lékařství, 

doprava, kriminalistická technika apod. Jejich činnost spočívá v poradenství při pronikání 

do podstaty nějakého jevu, děje nebo objektu, relevantního k vyšetřovanému úkonu. Nelze 

je zaměňovat za soudní znalce – to jsou přibráni k určité odborné expertíze. 

Znalci mohou být také přibráni k rekonstrukci, a to podle potřeb v souladu 

s ustanovením § 104c odst. 3 trestního řádu. (Před zákonnou úpravou rekonstrukce 

trestného činu jako samostatného důkazního prostředku se přibíral znalec analogicky podle 

ustanovení § 113 odst. 1 trestního řádu a ustanovení § 85 odst. 2 trestního řádu). 

Dále je možné zařadit mezi účastníky rekonstrukce trestného činu tzv. osoby 

pomocné, přizvané, mezi které počítáme ostrahu rekonstrukce (význam viz. kap. 4.5., s. 

22, příklad), lékaře, policisty a hasiče, pracovníky zajišťující dokumentaci úkonu 

(fotodokumentací, videozáznamem atd.), a dále figuranty, kteří by se měli podobat 

vzezřením, věkem a oblečením tomu, jehož jednání demonstrují; tj. osoby, které nemají 

přímý vztah k předmětné události, jsou tedy kdykoli nahraditelní.

Pro srovnání uvádím důležité zúčastněné subjekty při provádění vyšetřovacího 

úkonu kriminalistické rekonstrukce v režimu Common Law ve Spojených státech 

Amerických. Jejich kriminalistická role by měla být upevněna na určité části vyšetřování, 

tj. při provádění kriminalistické rekonstrukce; dnes je ale nepochybné že označení 

takovýchto osob, jejich titulování a jejich trestněprávní role je často smíšená, nepochopená 

nebo úplně zmatená, což je problémem již mnoha generací odborníků v daném systému. 

Podle tamní současné kriminalistické teorie by měli být jednotliví odborníci pověřeni 
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k zvláštní sadě úkolů, podle toho, do jakého stádia rekonstrukce patří, a to 

v chronologickém sledu. Mezi osoby zúčastněné patří tzv. crime scene investigator, crime 

scene technician, forensic investigator, evidence technician, forensic technician, laboratory

technician, forensic specialist, forensic analyst, forensic scientist, criminalist apod.31

                                               
31 CHISUM, W. J, TURVEY, B. E. Crime Reconstruction. 1. edition. Academic Press, 2006, preface xvi
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7. Psychologické předpoklady konání rekonstrukce

Obecně je možné konstatovat, že řádná a úspěšná rekonstrukce trestného činu je 

podmíněna správnými psychologickými postupy vyšetřujícího orgánu při tomto úkonu. 

Psychologickou podstatou rekonstrukce, která determinuje motorickou činnost 

účastníků (obviněného, poškozeného, svědka), je symbióza znovupoznání a reprodukce. 

Tyto psychické procesy a projevy se nemusí projevit a uplatnit proporcionálně. Minulý 

zážitek se zpravidla oživí a obnoví ve vědomí osoby, když se s ním znovu za určitých 

okolností setká. Znovupoznání v tomto smyslu není vlastně nic jiného než souhlas 

současného, tj. rekonstruovaného vjemu, s dřívějším vjemem téhož jevu, předmětu nebo 

téže osoby.32

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že základem pro úspěšné provedení rekonstrukce, 

ne-li základním kamenem rekonstrukce trestného činu, je znovupoznání. Tento institut, 

znovupoznání, je psychologickým základem rekonstrukce. Znovupoznání je 

uskutečňováno v průběhu trestního stíhání prostřednictvím identifikace určitých osob, věcí, 

a jevů, událostí.

Např. svědek je nucen v zájmu úspěšné rekonstrukce identifikovat určitý objekt 

(myšlena osoba), předmět (myšlena hmotná věc). Pokud je svědek např. konfrontován 

s nějakým objektem, je nucen si takovýto objekt vybavit ve své mysli, paměti, 

identifikovat v mysli rysy a identifikační prvky předmětného objektu a pokusit se vlastním 

myšlenkovým pochodem určit to, zda je možné podřadit shodné rysy a prvky objektu, 

který je stále schopen udržet ve své paměti, pod objekt, který je mu v rámci kriminalistické 

rekonstrukce předkládán k posouzení. Je tedy nezbytné, aby byl schopen si vybavit to, co 

již dříve vnímal, a zároveň srovnat celkový obraz objektu s předloženými objekty 

k posouzení. Měl by být schopen určit správný objekt, určit jeho totožnost, anebo jeho 

rozdílnost. Celý proces je velice podobný institutu rekognice; cílem je rovněž určení a 

identifikace správného objektu mezi jinými. Takovéto znovupoznání má velice pozitivní 

charakteristiku – není třeba náročné reprodukce objektu, jelikož v mnoha případech není 

svědek ani schopen si vybavit ve své paměti daný objekt, popř. předmět.    

Daleko náročnější je znovupoznání v případě rekonstrukce trestného činu. K tomu 

tedy dochází v případě, když se rekonstruuje trestněprávní jev, událost, či její ohraničená 

                                               
32 PRERAD, V., VYCHODIL, M. Vyšetřovací experiment a rekonstrukce trestného činu. 1. vydání. Praha: 
Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 3/1990, 1990, s. 71-72
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část časově a prostorově, podle výpovědi svědka. Toto znovupoznání má své úskalí v tom, 

že se může zakládat na nesprávném posouzení znaků daného jevu nebo události a vyvolat 

tak závažné omyly. Princip je tedy takový, že svědek rozpoznává podstatné znaky jevu, 

děje, na základě podstatných znacích, které uchoval v paměti. Někdy dochází i k tomu, že 

svědek, a to i nevědomky, není schopen rozpoznat, kdy se vnitřně mýlí a v důsledku toho 

je přesvědčen, že se to či ono doopravdy stalo, jelikož mu přijde ten či onen znak děje, jevu 

nebo události povědomý; znovupoznání tedy může mít několik stupňů určitosti. V každém 

případě by měl mít vyšetřující orgán potvrzeno takovéto znovupoznání, tedy jeho 

správnost, jinými důkazními prostředky.

Na tuto problematiku lze rozdílně nahlížet v případě, že rekonstrukce probíhá na 

základě výpovědi obviněného. Institut znovupoznání je odlišný především v tom, že 

obviněný je osoba, která spáchala trestný čin, zná všechny (nebo by měla znát všechny) 

podstatné okolnosti a skutečnosti a zároveň i osobou, která může pomoci vyšetřujícímu 

orgánu s poznáním a objasněním trestného činu. Je nepochybné, že to vyvolává určitý 

rozpor. Znovupoznání se ale projevuje bezesporu v tom, že si obviněný oživuje již 

proběhnuté děje významné z trestněprávní roviny. Psychologický dopad spočívá především 

v tom, že umístění obviněného na místo činu má minimálně emocionální dopady tuto 

osobu, a lze i předpokládat, že v důsledku toho je i schopen poopravit svoji dřívější 

výpověď, či si jen vybavit nové důležité okolnosti, rozhodné pro trestní řízení. Lze 

předpokládat, že obviněný, pokud již s rekonstrukcí souhlasí (jak již bylo výše řečeno, 

účast při vyšetřovacím úkonu je dobrovolná, při úkonu, při kterém by se sám usvědčoval 

z trestného činu), se bude snažit vyšetřující orgán oklamat a zmýlit. A to zejména 

v případě, pokud již podal nepravdivé údaje o skutečnostech dříve a má snahu vnést tyto 

nepravdy do předmětné rekonstrukce trestného činu. Na tyto skutečnosti by měl reagovat 

vyšetřující orgán zkušeně, prozíravě a psychologicky, aby měla daná rekonstrukce 

pozitivní efekt.

  Shora uvedené můžeme shrnout do poznatku, že správnost a věrohodnost 

rekonstrukce je totiž, pokud se pokoušíme děj rekonstruovat podle výpovědi živého 

člověka, ať tedy svědka či obviněného, podmíněna do určité míry jeho registračními, 

apercepčními a reprodukčními vlastnostmi, jeho vůli napomoci pravdě apod.33

                                               
33 VYCHODIL, M. Rekonstrukce trestného činu. 1. vydání. Praha: Kriminalistická knihovna, 1972, s. 125
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Psychologické předpoklady by měly být i na straně vyšetřovatele, který je 

zodpovědný za průběh rekonstrukce trestného činu. Vyšetřovatel by měl vnímat 

rekonstrukci, vytvořit si představu o skutkovém ději takovým způsobem, jako by ji vnímal 

vlastními smysly. Je nepochybné, že by měl mít jisté morální vlastnosti, svědomí a 

charakter, a tyto vnitřní kvality vyšetřovatele, jako orgánu činného v trestním řízení, by 

neměly kolidovat s jeho profesní intuicí, znalostmi a zkušenostmi. Je pravděpodobné, že 

pokud by vyšetřovatel nesplňoval tyto nároky, velkou měrou by mohl ohrozit individuální 

postavení obviněného, jeho budoucí procesní postavení a následně jeho společenské 

postavení. Málokterý pachatel je schopen přijmout jakýkoli trest (pokud je vůbec schopen 

přijmout trest), aniž by ho to psychicky a společensky poznamenalo. Obviněný, pokud je 

tedy skutečným pachatel, je pod psychickým tlakem, a to se projevuje jak v jeho myšlení, 

tak i v gestikulaci i mimice. Celý proces rekonstrukce může být psychologickým bojem 

mezi obviněným a pachatelem, i bojem v každé z těchto zúčastněných osob. 

Výsledkem těchto procesů může být až doznání obviněného. Psychologický a 

psychický proces obviněného před samotným konáním rekonstrukce a před doznáním je 

rozdílný. V každém případě je jisté, že doznání obviněného má vliv na další procesní 

postup vyšetřovatele a ovlivňuje i samotný průběh rekonstrukce trestného činu.

V poslední řadě se projevují psychologické aspekty i v případě rekonstrukce, která 

je konána na základě jiných důkazních prostředků, tedy ne na základě výpovědi 

obviněného nebo svědka, ale na základě jiných pramenů a za účasti příslušných odborníků. 

Odborník přizvaný na místo činu může nesprávně označit určitý jev nebo skutečnost a 

učinit tak mylné závěry ve svých odborných soudech, které se mohou přenášet dál 

v samotném trestním řízení a mít nežádoucí vliv na závěry právní i kriminalistické.
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8. Taktika rekonstrukce trestného činu

Rekonstrukce trestného činu ve smyslu ustanovení § 104d trestního zákona je 

obvykle uskutečňována v závěru vyšetřování trestného činu. K tomu, aby došlo 

k úspěšnému provedení tohoto samostatného vyšetřovacího úkonu, je zapotřebí řádná a 

zodpovědná příprava, naplňování základních metodickotaktických zásad a zajištění 

zákonného postupu rekonstrukce.

8.1. Příprava rekonstrukce trestného činu

Předpokladem úspěšného provedení rekonstrukce trestného činu je nezbytná 

důkladná příprava. Esencí přípravy je hloubková analýza již shromážděných materiálů a na 

základě této analýzy je vhodné objasnit všechny rozpory a mezery v dokazování. Výsledek 

takové analýzy je důležitý a nezbytný pro stanovení cíle rekonstrukce – to by mělo nastat v 

prvé řadě, současně se stanovením taktického záměru. 

Přípravné práce jsou naplánované podle stanoveného druhu a cíle rekonstrukce. 

Rozhodné je to, které osoby se rekonstrukce trestného činu zúčastní, zda bude provedena 

na původním místě, kde došlo ke spáchání předmětného činu, na základě jakých poznatků 

a fakt bude prováděna a zda bude postačovat pouhá modelace v laboratorních podmínkách. 

Cílem rekonstrukce bude tedy zejména ověření dosud zjištěných důkazů a získání 

nových poznatků, ať už důkazních či nedůkazních, které se budou konfrontovat 

s dosavadními nejasnostmi a dosavadními důkazy, a to pomocí bezprostředního 

pozorování jednání obviněného na místě trestného činu. 

Další fází bude vymezení přesného plánu, tj. stanovení jednotlivých úkolů a 

zařazení tohoto vyšetřovacího úkonu do organizačního schéma vyšetřovatele; tímto 

dochází k ujasnění obecných záměru detailizaci postupu. V plánu by mělo být uvedeno 

určení předmětného místa, doby k provedení rekonstrukce (ať již rekonstrukce místa činu 

nebo trestného činu), všech zúčastněných osob a důležitých předmětů a prostředků.  Dále 

by mělo dojít k zajištění místa, kde se provede rekonstrukce, zajištění všech zúčastněných 

osob na rekonstrukci, zajištění všech předmětů a případných maket a figurín a zajištění 

potřebných technických prostředků. Způsob přípravy je závislý na složitosti rekonstrukce; 

někdy postačuje malá skupinka techniků, jindy tým odborníku. V některých případech je 

nutné zajistit vhodnou denní či noční dobu. Kriminalistické údaje uvádějí, že v 77% věcí 

byla tato podmínka řádně dodržena a v 23% nikoli, tedy, nebylo to do protokolu uvedeno. 
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Obecně lze konstatovat, že plán by měl obsahovat úkoly, které předcházejí před 

výjezdem na místo konání a úkoly, které následují po tomto výjezdu. 

Další přípravné činnosti po příjezdu na místo činu jsou následující:

- zajištění místa rekonstrukce před vstupem do nepovolaných osob;

- orientační obhlídka místa činu;

- provedení rekonstrukce počáteční struktury místa činu;

- dokumentaci výchozí situace před provedením rekonstrukce;

- konzultace s odborníky zejména k podmínkám rekonstrukce a k jejich případnému 

vlivu na objektivnost průběhu a výsledků rekonstrukce;

- zajištění přítomnosti nezúčastněné osoby, tzv. svědka úkonu;

- instruktáž účastníků rekonstrukce trestného činu;

- zabezpečení ostrahy obviněného.34

Shora uvedená opatření jsou pouze demonstrativní.

8.2. Základní taktické zásady a postupy rekonstrukce trestného činu

Tyto zásady se uplatňují v případě, pokud se jedná o rekonstrukci trestného činu ve 

smyslu ustanovení § 104d trestního řádu a u rekonstrukce místa činu. Mezi 

metodickotaktické zásady bych zařadil následující zásady:

- zásada samotné přípravy úkonu: viz kap. 8.1.;

- zásada jediného vedoucího: tento zásada je založena na principu hierarchie s jediným 

vedoucím vyšetřovacího úkonu, kterému jsou ostatní pracovníci a další osoby 

podřízeny a plní jeho pokyny. Tato vedoucí činnost je spojena jednak s řídící činností 

v průběhu rekonstrukce, a s činností samostatného hodnocení výsledků rekonstrukce. 

Pověřený vedoucí vyšetřovatel je zodpovědný za řádnou organizaci a koordinaci, za 

řádné vedení úkonu, za dodržování zákona a respektování lidské důstojnosti zejména 

obviněného, rozdává pokyny a pokládá otázky, spolupracuje s přibranými znalci, 

kontroluje a hodnotí průběh rekonstrukce, srovnává známé důkazy s rekonstrukcí 

apod. S touto zásadou bych spojil i zásadu volby vhodného okamžiku provedení 

rekonstrukce - s ohledem na stav vyšetřování a shromážděných informací a zásadu 

detailní instruktáže zúčastněných osob, zásadu výběru osob, zásadu přípravy 

pomocné osoby (která nahrazuje účastníka rekonstrukce), 

                                               
34 MUSIL, J., KONRAD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 368
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- zásadu přenechání iniciativy osobám, které provádějí rekonstrukci na základě již 

podaných výpovědích. Tento taktický postup je vhodný v případě situačního popisu, 

reprodukce a demonstrace. Orgán činný v trestním řízení by neměl sugestivně 

ovlivňovat zúčastněné osoby, zejména obviněného a svědka pri rekonstrukci, v zájmu 

objektivity úkonu se těmto osobám ponechává určitá volnost s vedením vyšetřovacího 

úkonu.

- zásada shromáždění dostatečného množství důkazů před rekonstrukcí: jedná se o 

zásadu, která vychází z toho, že na základě rekonstrukce trestného činu, po 

shromáždění materiálů, by mělo být dosáhnuto bezchybné představy o průběhu 

minulého děje, trestného činu;

- zásada ostražitosti: zásada stojí na principu neustálého dozoru nad obviněným a 

v širším slova smyslu dozoru nad nerušeným průběhem rekonstrukce. Žádná osoba by 

neměla zasahovat do vyšetřovacího úkonu, nenarušovat průběh a zároveň je nutné dbát 

o zdraví obviněného (pokud se má v úmyslu sebepoškodit, spáchat sebevraždu) a 

bedlivě kontrolovat poškozeného (aby nenapadl zúčastněné osoby, aby se nepokusil o 

útěk apod.);

- zásada oddělenosti: tato zásada se uplatňuje tehdy, když je zapotřebí provést 

rekonstrukci trestného činu s více než jedním obviněným a jejich vzájemné působení 

by bylo nežádoucí; z tohoto důvodu je nutné, aby byla prováděna rekonstrukce 

jednotlivě s každým zvlášť odděleně, samostatně;

- shodnost podmínek: rekonstrukce by měla probíhat v podmínkách, ve kterých 

probíhal trestný čin, pokud je to v daném případě nezbytné;

- zásada počtu účastníků: mělo by platit, že účastníků by mělo být co nejméně. Počet 

účastníku by měl adekvátně odpovídat místu, kde se rekonstrukce bude konat a 

složitosti samotné rekonstrukce. Rekonstrukce se účastní osoby, vyjmenované v kap. 

6. Výhodou této zásady je zmírnění chaotičnosti a zvýšení přehlednosti při 

prováděném vyšetřovacím úkonu. Velký počet se může nepříznivě psychologicky 

projevit. Při výzkumu bylo zjištěno, že rekonstrukce se zúčastnili obvinění v 87% 

případů, poškození v 31% případů, svědci v 21% případů, státní zástupci v 53% 

případů, znalci v 68%, jiní odborníci v 57%, obhájci v 77% případů, nezúčastněné 

osoby v 42% případů. Ve všech případech organizoval a řídil rekonstrukci 

vyšetřovatel, znalcům byla vždy dána možnost, aby se mohli vyjádřit k připomínkám 
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k posudkům. Také obviněným a obhájcům bylo vždy umožněno, aby se k průběhu 

rekonstrukce, její objektivnosti a úplnosti protokolace vyjádřili.35

- zásada poučení: tato zásadu je podle mého názoru také podřaditelná pod zásadu 

jednoho vedoucího, vzhledem ke skutečnosti, že poučení a navazující instituty jsou 

v režii a odpovědnosti vedoucího pracovníka. Poučení jsou vesměs adresná, řídí se 

procesním postavením poučované osoby, tzn. u obviněného dikcí ustanovení § 91 a 

násl. trestního řádu, u svědků § 97 a násl. trestního řádu.36

- zásada provedení rekonstrukce na původním místě: v případech, kdy nelze uplatnit 

náhradního modelu a je nezbytné a limitující provést vyšetřovací úkon na původním 

místě trestného činu v zájmu hodnověrnosti a přesvědčivosti průběhu a výsledku 

rekonstrukce. Z výše uvedeného vyplývá, že v případě potřeby je záhodno provést i 

rekonstrukci místa činu.

- zásada dobrovolnosti: tato zásada spočívá v tom, že v případě, že osoby jako jsou 

podezřelý, obviněný nebo svědek, mají-li právo odepřít výpověď, nesmějí být 

donucovány k vyšetřovacímu úkonu rekonstrukce trestného činu.

8.3. Průběh a stádia rekonstrukce trestného činu

Mezi stádia rekonstrukce lze zařadit tyto následující:

a) úvodní stádium;

b) stádium demonstrace a objasňování činností;

c) závěrečné stádium.37

Ad a) Úvodní stádium spočívá v tom, že orgán činný v trestním řízení seznámí 

všechny zúčastněné osoby s místem konání rekonstrukce a jejími podmínkami, seznámí 

osoby zúčastněné s cílem rekonstrukce. Poté by mělo v této fázi průběhu následovat 

poučení účastníka, podle jehož výpovědi se bude předmětná rekonstrukce uskutečňovat a 

zároveň ho vyzve k tomu, aby se vyjádřil ke shodnosti podmínek s místem rekonstrukce. 

Shora uvedený subjekt se nazývá subjekt rekonstrukce. Dále je subjekt rekonstrukce 

vyzván k tomu, aby sdělil, kdy, s jakou osobou, za jakých podmínek a jakým způsobem se 

dostal v kritické době na předmětné místo činu. Měl by se informovat vyšetřovatele o tom, 

                                               
35 VYCHODIL, M. Rekonstrukce trestného činu. Bulletin advokacie, 1997, č. 8, s. 42
36 VYCHODIL, M. Rekonstrukce trestného činu. Bulletin advokacie, 1997, č. 8, s. 42 
37 STRAUS, J. a kol. Kriminalistická taktika. 2. rozšíř. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 208
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že se rekonstrukce koná či nekoná za stejných či podobných lokálních, světelných, 

časových nebo povětrnostních podmínek a v případě, že by tomu tak nebylo, je nutné 

zvážit, zdali je možné nebo vhodné v takovýchto podmínkách nadále pokračovat, či je 

dodatečně přizpůsobit. V některých případech je nezbytné přesunout na jiné místi či 

přeložit rekonstrukci na dobu jinou, v zájmu zachování objektivity. 

Ad b) Po tomto předestření se subjekt rekonstrukce vyzve, aby potvrdil svoji 

výpověď a je vyzván k tomu, aby demonstroval, jakým způsobem si počínal v kritické 

době na místě činu. Tím začíná druhé stádium vlastního průběhu rekonstrukce. Subjekt 

rekonstrukce svým jednáním a popisem jednotlivých skutečností předvádí v prostoru a 

přítomném čase všechny pohyby a činnosti v logické a chronologické posloupnosti, tak, 

jak se udály v inkriminovaném čase a místě. Ukazuje nejen své jednání, tedy samotný 

příchod a způsob příchodu, jednotlivé přesuny na místě činu, a následný odchod z daného 

místa, ale i napodobuje chování ostatních zúčastněných osob, které byly na v kritickém 

místě a čase přítomny, jejich vzájemnou interakci navzájem a i mezi ním a ostatními 

zúčastněnými osobami. V případě, že jde o rekonstrukci podle výpovědi obviněného, jsou 

ostatní zúčastnění jako je poškozený, svědci, jsou nahrazeni figuranty, z důvodu popsaného 

již výše, kteří jednají podle pokynů obviněného, nebo figurínami. V zájmu bezpečnosti 

prováděného úkonu (bylo li jednání pachatele příliš hrubé), slouží figuríny / atrapy 

k demonstraci násilného jednání pachatele. V případě použití figuranta je žádoucí, aby se 

typově neshodoval s osobou, kterou figurant představuje a zároveň by měla být zajištěna 

bezpečnost figuranta v okamžiku, kdy přijde do styku s pachatelem, subjektem 

rekonstrukce. 

 V jedné trestní věci vraždy se konala rekonstrukce, ačkoli obviněný M. P. účast na trestné činnosti popíral. Cílem 

rekonstrukce mělo být ustálení modelu činnosti pachatele, vedoucí ke smrti poškozeného, jenž byl ubodán 47 

ranami nožem, přičemž mělo být využito souhrnu všech důkazních informací (hmotných stop z místa činu, 

z výpovědi svědků, znaleckých posudků a odborných vyjádření doličných předmětů). Rekonstrukce se 

uskutečňovala v několika alternativách a na závěr každé z nich se k optimální verzi vyjadřovali přítomní znalci 

z několika oborů, zejména z odvětví soudního lékařství. Obviněný i poškozený byli imitováni figuranty.38

V tomto stadiu dochází k obnově všech relevantních okolností, situací a činností, 

které se staly nebo byly v době spáchání trestného činu. Smyslem této fáze je i určitý 

požadavek na očekávanou nebo žádoucí úpravu podané, stávající výpovědi subjektu 

rekonstrukce. To může být způsobeno i následnými asociacemi. Je možné, že i zdánlivé 

                                               
38 VYCHODIL, M. Rekonstrukce trestného činu. Bulletin advokacie, 1997, č. 9, s. 33
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maličkosti a nové asociace mohou např. obviněnému pomoci ku prospěchu, svědčí-li 

v jeho prospěch.

V případě, že se demonstruje jednání obviněného podle předešlé výpovědi 

poškozeného nebo svědka, pak svědek zpravidla předvádí jednání obviněného, případně 

tak činí figurant podle jeho dispozic. Obviněný v takovém případě se rekonstrukce 

nezúčastní. Někdy nebývá vhodné, zvláště když obviněný skutek popírá a zejména 

v počátečním stadiu přípravného řízení, aby se za jeho účasti konala rekonstrukce a tak se 

mu předčasně naznačovalo, jak faktický průběh skutku vidí jiné osoby.39

V zásadě lze poznamenat, že není příliš vhodné, aby se rekonstrukce trestného činu 

uskutečňovala souběžně s obviněným, poškozený a svědkem. Každá z těchto rekonstrukcí 

by měla probíhat zvlášť, i když mezi jednotlivými výpověďmi nejsou fatální rozpory.  

 V jedné trestní věci pokusu vraždy vyšetřovatel přes existenci rozporných výpovědí obviněného, poškozeného a 

další přímé svědkyně přistoupil k rekonstrukci se všemi těmito osobami najednou. Svědkyně zprvu odmítala k věci 

znovu vypovídat a jednání obviněného demonstrovat. Požadovala dokonce vztáhnout své dřívější výpovědi 

k okolnostem, k nimž se vyjádřila. Poškozený při rekonstrukci prohlásil, že vše, co řekl obviněný, je lež. Nato byl 

vyzván, aby demonstroval jednání své a obviněného, což se stalo. Rekonstrukce byla v průběhu sice upřesňována 

podle požadavků a připomínek znalce soudního lékařství, ale důkazní hodnota však byla zpochybněna předchozím 

postupem a rozpory mezi důkazy. Nelze souhlasit ani s tím, že o úkonu byl zpracován jen jediný protokol se zcela 

protichůdnými informacemi.40

V kriminalistické praxi se stávají případy, kdy během rekonstrukce dojde 

k objevení nových skutečností a v těchto případech je vhodné vyšetřovací úkon přerušit a 

vše trestněprávně významné zdokumentovat a zajistit. 

V této fázi mohou ostatní osoby zúčastněné, zejména obhájci a znalci pokládat 

subjektu rekonstrukce otázky a dotazy, vztahující se k dané demonstraci.

Ad c) V závěrečném stadiu rekonstrukce trestného činu jsou vyzváni přítomní 

obhájci a znalci, aby se k průběhu rekonstrukce a výsledkům vyjádřili a předložili 

připomínky, či položili subjektu rekonstrukce dotazy. Osoba dotázaná se může k podnětům 

a dotazům vyjádřit. Pokud tak neučiní, má se za to, toto poslední stádium bylo ukončeno a 

přechází se k následné dokumentaci a hodnocení výsledků rekonstrukce.

                                               
39 VYCHODIL, M. Rekonstrukce trestného činu. Bulletin advokacie, 1997, č. 9, s. 33
40 VYCHODIL, M. Rekonstrukce trestného činu. Bulletin advokacie, 1997, č. 9, s. 35
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9. Dokumentace a hodnocení výsledků rekonstrukce trestného činu

Dokumentace rekonstrukce trestného činu patří mezi součást kriminalistické 

techniky. Jedná se o kriminalistickou dokumentaci; pomocí takovéto dokumentace je 

zachycen průběh a výsledek použité kriminalistické metody a její podstata je založena na 

hmotném podkladě, který zachycuje všechny relevantní události a je prostředkem 

poznávání minulých jevů a dějů.

Blížeji se touto problematikou zabývá vědní obor kriminalistické techniky, a to tzv. 

kriminalistickotechnická dokumentace. Tento vědní obor má za cíl studovat zákonitosti 

dokumentování relevantních událostí a zhotovovat metody a prostředky pro potřeby 

praktické kriminalistiky.

Aby se jednalo o kriminalistickou dokumentaci, měla by být schopna:

- věrně a plasticky zobrazit skutečnou materiální situaci místa kriminalisticky relevantní 

události;

- umožnit názornou představu všech zadokumentovaných událostí situace subjektům, 

které budou dokumentaci později využívat;

- umožnit obnovení a zajišťovat shodnost obnovené situace se situací původní 

v případech, kdy je nutno tuto situaci obnovit;

- poskytnout obraz o průběhu a výsledku prováděných úkonů a činností v čase, prostoru 

a daných podmínkách;

- fixovat metody, způsoby a prostředky prováděných úkonů.41

Při dokumentaci rekonstrukce trestného činu je možné použít několikero metod 

dokumentace. Mezi hlavní formy můžeme považovat protokol, topografickou a 

fotografickou dokumentaci, video a audio záznamy. Jak bude uvedeno níže, hlavní úlohu 

plní bezesporu institut samotná protokolace vyšetřovacího úkonu, účelně doplněna jinými 

metodami; to vše jest předcházející samotnému závěrečnému hodnocení výsledků 

rekonstrukce trestného činu.

                                               
41 STRAUS, J. a kol. Kriminalistická technika. 2. rozšíř. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 389-390
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9.1. Protokol o rekonstrukci trestného činu

Protokol o rekonstrukci trestného činu je základním procesním dokumentem a 

obligatorním dokumentačním materiálem ve smyslu ustanovení § 55 trestní řádu a čl. 82 

závazného pokynu policejního prezidia č. 30/2009; měl by být objektivní, úplný a 

cílevědomý, systematicky rozvržený; skládá se ze tří částí.

Vedle obecně předepsaných náležitostí protokolu v souladu s ustanovení § 55 odst. 

1 trestního řádu, by měl obsahovat především následující specifické údaje ve smyslu 

ustanovení § 55 odst. 3 trestního řádu:

- na základě jakých informací je rekonstrukce prováděna a jaký je její cíl;

- seznam použitých maket, věcných důkazů a jiných předmětů použitých při 

rekonstrukci;

- prohlášení o dobrovolnosti účasti obviněného na úkonu;

- přesné vymezení místa provedení rekonstrukce trestného činu, času započtení úkonu;

- vyjádření ke shodnosti podmínek místa rekonstrukce trestného činu (pokud byla 

provedena rekonstrukce místa činu, údaje o jejím provedení.)42

Tyto zapisované údaje se označují jako tzv. úvodní část protokolu.

Ustanovení § 55 odst. 3 trestního zákona přesně stanovuje, že v protokolu o 

rekonstrukci je třeba podrobně popsat okolnosti, za nichž byly tyto úkony prováděny

(meteorologické a světelné podmínky apod.), jakož i jejich obsah a výsledky; pokud to 

okolnosti nevylučují, pořídí se též obrazové záznamy, náčrtky a jiné vhodné pomůcky, 

které se, je-li to možné, připojí k protokolu. Součástí úvodní části je také název útvaru 

policie, která vyšetřovací úkon vede.

Protokol o rekonstrukci trestného činu dále obsahuje tzv. popisnou část protokolu. 

Ta obsahuje stručný a výstižný popis průběhu a výsledku uskutečňované rekonstrukce 

trestného činu. Obsahuje tedy průběh celé rekonstruované události, včetně jednotlivých 

částí, vše ve vzájemných souvislostech a logické posloupnosti. Je zaprotokolován všechen 

spontánní slovní doprovod a slovní objasnění od osoby, subjektu rekonstrukce, a to na 

základě otázek obhájců a znalců, tedy osob zúčastněných, včetně zjištěných nových 

důkazních skutečností objevených při provádění samotné rekonstrukce trestného činu. 

Závěrečná část protokolu obsahuje jednotlivé námitky, návrhy, žádosti od 

účastníků rekonstrukce, časový údaj o skončení vyšetřovacího úkonu, časový údaj a místo 

                                               
42 STRAUS, J. a kol. Kriminalistická taktika. 2. rozšíř. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 212
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pořízení protokolu, jednotlivé podpisy účastníků rekonstrukce a dále případný odkaz na 

další dokumentaci, jako jsou videozáznamy, audio záznamy, fotografické snímky, plánek, 

který je v četných případech velmi užitečný apod.

Význam samotného protokolu spočívá především v tom, že obsahuje to, co nelze 

zachytit jinými metodami dokumentace (např. podpisy zúčastněných osob, meteorologické 

a jiné podmínky atd.). Ukázkový protokol o rekonstrukci trestného činu je obsažen v 

příloze č. 2, s. III-V.

O dalším doplňujícím nejvhodnějším způsobu dokumentace úkonu rozhoduje 

policejní orgán s kriminalistickým technikem nebo kriminalistickým expertem. Platí, že 

fotodokumentace je zpravidla pořizována vždy, včetně situačního plánku, a pokud byl pro 

účely rekonstrukce pořízen i videozáznam, je v protokolu poznamenáno, kde bude 

takovýto videozáznam uložen.

Kriminalistická teorie i praxe se přiklání k názoru, že nejvhodnějším prostředkem a 

metodou dokumentace je pořízení videozáznamu na místě rekonstrukce trestného činu.

Princip video dokumentace lze stručně shrnout následovně:

- počet nasazených videokamer se řídí složitostí rekonstrukce (resp. neopakovatelností 

některých situací) - příklad: dokumentovat výbuch nástražného výbušného systému z

hlediska účinků na okolí lze jenom jednou; proto musí být výbuch snímán několika 

kamerami současně;

- kriminalističtí technici s kamerami se musí řídit pokyny kriminalisty, ale současně 

musí být dostatečně flexibilní a operativní podle vznikajících situací - příklad: v

průběhu rekonstrukce dojde k neočekávané situaci (např. zřícení objektu); technik 

nemůže čekat na pokyn kriminalisty, ale musí průběh situace „reportážně” 

zaznamenat;

- průběh úkonu, resp. jeho video dokumentaci, musí kriminalista, nebo jím pověřená 

osoba, moderovat; princip moderování úkonu vykrystalizoval z bohaté 

praxe kriminalistů, kriminalistických techniků a policejní expertů; moderování 

průběhu úkonu před kamerou obrovským způsobem zvyšuje hodnověrnost jak 

dokumentu, tak samotného úkonu;

- chvíli před tím, než je rekonstrukce zahájena, musí být spuštěna kamera (kamery);

- kameramani na vzdálenějších místech musí mít s kriminalistou spojení pomocí 

vysílaček;
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- v úvodu rekonstrukce kriminalista (moderátor) uvede tzv. na kameru všechny důležité 

okolnosti (analogicky to, co je v úvodní části protokolu), a představí všechny 

zúčastněné osoby (kamera zabírá v detailu jejich obličeje);

- kamera (kamery) nepřetržitě sledují všechny důležité situace, vypínají se jen v

okamžiku výměny záznamového média, při přemisťování do jiných prostorů apod.;

- v závěru rekonstrukce se dá zúčastněným osobám možnost vyjádřit na kameru

připomínky, doporučení nebo jakékoli poznatky;

- platí zásada, že finální záznam se upravuje (střihem) v kriminalistické laboratoři z

originálního záznamu, který se zde nedotčen trvale archivuje;

- upravený (sestříhaný) videozáznam musí kromě jiného obsahovat úvodní a závěrečné 

titulky, kde se uvádí údaje o délce originálního záznamu a výsledného 

videodokumentu, metodě a softwaru použitého při stříhání dokumentu, kde je uložen 

originální záznam a další informace.43

V případě fotografické dokumentace je používáno negativního černobílého nebo 

barevného filmu, digitální fotografie. Základní principy systematičnosti, posloupnosti a 

efektivnosti se vztahují jak na shora uvedenou dokumentaci videozáznamem, tak i na 

předmětnou fotodokumentaci. Dokumentační fotografie lze pro potřeby rekonstrukce 

trestného činu dle mého názoru rozdělit na fotografie:

- orientační (které zobrazují teritoriální umístění místa činu a obklopující prostředí);

- celkové situační fotografie (pořizovány z několika úhlů);

- polodetailní fotografie (fixující ve vhodném měřítku nejdůležitější části a detaily místa 

činu s bezprostředně obklopujícími objekty a předměty);

- detailní fotografie (zachycující např. relevantní předmět v různých fázích 

rekonstruovaného děje).

Fotodokumentace rekonstrukce trestného činu je (s důrazem na detailní a 

polodetailní fotografie) ukázkově zobrazena v příloze č. 3, s. VI-VII, na obrázku a-f.44

Týká se rekonstrukce trestného činu vraždy, a to otrávením oběti kontaminovaným 

obsahem, pachatelem dodaným do pivní láhve, připravené pro oběť.

                                               
43 FENYK, J., HLAVÁČEK, J., KROULÍK, P. Některé zvláštní způsoby dokazování - rekonstrukce, 
http://www.krimi-servis.cz/?p=106, 2008
44 MUSIL, J. a kol. Kriminalistika. Praha: Naše vojsko, 1994, s. 182-183
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 K jednotlivým zdokumentovaným bodům: a) pachatel opatrně otevírá láhev s pivem, b) pomocí pipety přidává do 

piva roztok jedovaté látky, c) šroubovým klíčem láhev opětovně uzavře d) vloží uzavřenou láhev do lednice, e) oběť 

přichází k lednici a bere si láhev, f) oběť si nalévá otrávené pivo.45

Mezi další metody dokumentace, využívané při rekonstrukci trestného činu lze 

zařadit, jak již bylo výše uvedeno, topografické dokumentace, jako je náčrtek, plánek nebo 

schéma; tyto metody dokumentace jsou založeny na grafickém znázornění kriminalisticky 

relevantních předmětů, objektů a míst.

Naprosto unikátním systémem, který je potřeba zmínit, a kterého čeká 

v budoucnosti široké uplatnění v kriminalistice, je systém dokumentace Spheron. Na 

základě digitálního snímání celkového prostoru místa činu ve vysokém rozlišení pomocí 

sférické kamery, je možno „stanout“ na místě činu i z míst odlišných od skutečného místa 

činu, a to za pomocí programu, který je určen k produkci takovýchto sférických snímků. 

Tímto lze vytvořit kompletní kriminalistickou dokumentaci, nahrazující ostatní známé 

metody. 

V protokolaci rekonstrukce trestného činu se mohou objevit závažná pochybení. 

Buď nejsou respektována základní pravidla pro formu protokolu, protokol není vždy 

vymezen do přesných třech částí, nebo nesplňuje jiná pravidla ve smyslu ustanovení § 55 

trestního řádu; dochází k tomu, že protokol nemá všechny náležitosti. 

Za velkou procesní a věcnou vadu lze považovat skutečnost, kdy je 

zaprotokolováno v jednom dokumentu více vyšetřovacích úkonů. Trestní řád neuvádí to, 

kdy má být protokol o rekonstrukci trestného činu sepsán. Je tedy skutečností, že v rámci 

protokolace dochází v kriminalistické praxi k jistým procesně právním jevům. 

V praxi může např. dojít k situaci, kdy si bude řídící pracovník vyšetřovacího 

úkonu poznamenávat průběh rekonstrukce, a provede s těmito vlastními poznámkami 

standardní protokolaci v souladu s trestním řádem, včetně zajištění hodnověrné 

dokumentace. Nově vypracovaný protokol zajistí dodatečně i podpisy a původní poznámky 

(předtím také řádně podepsané účastníky rekonstrukce) založí do spisu k dispozici. Tento 

způsob protokolace soudní praxe uznává. Existují však procesní postupy, které obsahují 

závažné procesní vady. V kriminalistické praxi se objevují časté případy, kdy v rámci 

rekonstrukce trestného činu nedochází k protokolaci žádné, pouze k dokumentaci pořízené 

např. videozáznamem. Soudní praxe neshledává opru v tom, pokud je dodatečně, tj. po 

                                               
45 MUSIL, J. a kol. Kriminalistika. Praha: Naše vojsko, 1994, s. 182
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ukončení vyšetřovacího úkonu, sepsán protokol a podepsán účastníky rekonstrukce. Je 

nesporné, že další mimo protokolární dokumentace je pouze fakultativní. 

Z procesně právního hlediska je bezpochyby závadné protokolární poučení, které 

buď není vůbec přítomno, anebo je neúplné či nepřesné. Na základě empirického výzkumu 

bylo prokázáno, že v 16% případech nebylo uvedeno vůbec a to, které mělo vady bylo 

zjištěno v 33%  případů.

9.2. Hodnocení výsledků a průběhu rekonstrukce trestného činu

Hodnocení průběhu a výsledku rekonstrukce by mělo probíhat ve dvou fázích.

V první fázi se hodnotí průběh a výsledky samotné rekonstrukce trestného činu, a to 

vzhledem k objektivitě průběhu a hodnověrnosti získaných výsledků. Zvažují se zejména:

- konkrétní okolnosti případu, které vedly k provedení rekonstrukce;

- shodnost podmínek, za kterých byl trestný čin spáchán s podmínkami, v nichž byla 

uskutečněna rekonstrukce;

- význam podmínek, které nemohly být znovuobjeveny;

- psychologické faktory ovlivňující jednání subjektů rekonstrukce;

- výsledky dosažené rekonstrukcí a jejich vztah k vyšetřovanému trestnému činu.46

Ve druhé fázi se hodnotí průběh a výsledky rekonstrukce, a to v kontextu 

s ostatními důkazními prostředky, již zajištěnými v dané trestní věci. Zjišťuje se, jaké 

důkazy byly rekonstrukcí prověřeny, jaké byly objasněny nebo získány, a pokud stále 

existují určité rozpory a nesrovnalosti, je třeba zvážit, zda jde o podstatné nesrovnalosti a 

rozpory, které by mohly mít za následek provedení dalšího vyšetřovacího úkonu.

Výsledky rekonstrukce trestného činu lze považovat za důkazní fakta, a jak již bylo 

výše řečeno, potvrzují či vyvracejí jednotlivé skutečnosti, prověřují již získané důkazní 

prostředky a stávají se novými důkazy v trestním řízení.

                                               
46 MUSIL, J., KONRAD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 372
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10. Vztah rekonstrukce trestného činu k jiným vyšetřovacím úkonům

Jak již je avizováno v předchozích kapitolách, rekonstrukce trestného činu je 

považována za samostatný vyšetřovací úkon ve smyslu ustanovení § 104d trestního řádu, 

patřící mezi některé zvláštní způsoby dokazování.

Mezi tyto důkazní prostředky, se samostatnou zákonnou úpravou a trestně 

procesním postavením, patří konfrontace podle ustanovení § 104a trestního řádu, rekognice 

podle ustanovení § 104b trestního řádu, vyšetřovací pokus podle ustanovení § 104c 

trestního řádu a prověrka na místě podle ustanovení § 104e trestního řádu; tyto zvláštní 

způsoby dokazování byly tedy ukotveny v trestně právní úpravě na základě novely 

trestního řádu.

Domnívám se, že ze shora uvedených samostatných důkazních prostředků je 

rekonstrukci trestného činu znakově nejbližší institut vyšetřovacího pokusu a prověrky na 

místě; zároveň rekonstrukce vykazuje jisté znaky i s ohledáním, expertízou a výslechem.

 Prověrka na místě, dnes samostatný vyšetřovací úkon, bývala v praxi před novelou trestního řádu užívána jako druh 

a pod názvem rekonstrukce trestného činu. Její podstatou je to, je-li zapotřebí za osobní přítomnosti podezřelého, 

obviněného nebo svědka doplnit nebo upřesnit údaje důležité pro trestní řízení, které se vztahují k určitému místu. 

Na postup při prověrce na místě se přiměřeně užijí ustanovení o vyšetřovacím pokusu.

Problémem může být občasná záměna těchto institutů v kriminalistické praxi, a to

právě z důvodů podobnosti těchto institutů. V současné době je však již nepochybné, že 

tyto podobné vyšetřovací úkony se od rekonstrukce trestného činu odlišují zejména svým 

cílem, obsahem, metodicko-taktickou realizací a samotnou strukturou.

10.1. Podobnost rekonstrukce trestného činu s vyšetřovacím pokusem

Trestní řád praví, že vyšetřovací pokus se koná, mají-li být pozorováním v uměle 

vytvořených nebo obměňovaných podmínkách prověřeny nebo upřesněny skutečnosti

zjištěné v trestním řízení, popřípadě zjištěny nové skutečnosti důležité pro trestní řízení. I 

vzhledem k tomu, že v současné době požívá tento vyšetřovací úkon vlastní zákonné 

definice, dochází přesto k záměnám institutů rekonstrukce trestného činu a vyšetřovacího 

pokusu, a to ve srovnání s jinými úkony nejčastěji.

Je nesporné, že oba dva tyto uvedené vyšetřovací úkony mají bezprostřední vztah 

k objasňování trestných činů a odhalování pachatele. Vyšetřovací úkon spočívá 

v uskutečnění speciálních zkoušek k opatření nových nebo prověření stávajících důkazů, 
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k prověření vyšetřovacích verzí a o přesvědčení se o tom, zda je možné, aby určitá 

skutečnost existovala či nikoli; podoba s rekonstrukcí trestného činu je tedy zřejmá.

Je třeba upozornit na to, že rekonstrukce není experimentálním modelováním 

několika pokusných variant zkoumané okolnosti, jejich metodickým členěním a jejich 

opakováním v uměle vytvořených a záměrně systematicky měněných podmínkách. Jak je 

již zřejmé, spočívá v obnovení skutkových okolností hmotného dynamického objektu i 

původního stavu místa činu a jednotlivých statických hmotných objektů s cílem získat 

důkazní nebo alespoň taktickou informaci. Vytváří tak materiální dějový model skutku 

podle toho, kdo ho demonstruje, případně je logickým shrnutím a závěrem, který vyplývá 

ze shromážděných materiálů trestní věci.47 Podstatou rekonstrukce je, jak bylo již 

mnohokrát uvedeno, jisté obnovení nebo napodobení dřívějšího stavu, popř. výsledku této 

činnosti, zatímco pro vyšetřovací pokus je příznačný pojem pokus. Lze však připustit, že 

pro oba tyto vyšetřovací úkony (které na sebe mohou navazovat), je jejich účelem určité 

reálné zjištění mechanismu (průběhu) určitého jevu, děje, např. silniční dopravní nehody 

atd.

Mezi základní rozdíly patří to, že vyšetřovací pokus obnovuje situaci pokusnými 

úkony, na rozdíl od rekonstrukce; rekonstrukce trestného činu je ucelený pohled na průběh 

daného trestného činu, neprovádí se v sérii jednotlivých úkonů a v mnoha odlišných 

variantách, ale prostřednictvím jednoho jednání volně plynoucího.

U rekonstrukce trestného činu nedochází ke zjišťování a ověřování jednotlivých 

faktů pomocí experimentálních úkonů, jež by doplňovaly původní zjištěni a zároveň 

zkoumaly, zda dílčí dějové souvislosti odpovídají fyzickým a psychickým schopnostem 

event. svědka, fyzikálně reálným možnostem vzniku apod.48

Metodické a taktické postupy jsou odlišné, i když cíle mohou být podobné.

Je časté, že problém záměny těchto předmětných vyšetřovacích úkonů nespočívá 

jen v záměně názvu samotného úkonu; následně a logicky, pokud již dojde k nesprávnému 

označení vyšetřovacího úkonu, dojde s velkou pravděpodobností i k chybnému trestně 

procesnímu postupu, a tímto omylným jednáním může dojít až k nevěrohodnosti výsledků 

a důkazní síly vyšetřovacího úkonu.

                                               
47 VYCHODIL, M. Rekonstrukce trestného činu. Bulletin advokacie, 1997, č. 8, s. 40
48 VYCHODIL, M. Rekonstrukce trestného činu. 1. vydání. Praha: Kriminalistická knihovna, 1972, s. 104
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Závěr

Tato práce měla, podle stanovených cílů definovaných v úvodu diplomové práce, 

poskytnout jistý kriminalisticko-právní rozbor a informace o institutu, který je podle mého 

názoru rozepsán ve většině současné odborné literatuře zjednodušeně a zkratkovitě. 

Domnívám se, že diplomová práce vymezuje vše důležité a podstatné, někdy ovšem ne 

zcela úplně, jak by si tento institut zasluhoval. 

Rekonstrukce trestného činu je bezesporu vyšetřovací úkon, který má velice 

specifické a ne příliš ostré hranice ve vztahu k ostatním podobným úkonům, jeho pojem, 

samotná podstata a význam a vymezení je nejednou otázkou rozsáhle teoretickou a 

v krajním případě až filozofickou a psychologickou. V některých případech bylo nutné 

logicky a důkladně rozebrat danou problematiku dopodrobna, jindy bylo nutné 

zkompletovat předmět kapitol na základě komparace stávajících pramenů a jejich 

vzájemné doplňování a obohacování, zejména v metodicko-taktické otázce, otázce 

dokumentace a druhů rekonstrukce.

Diplomová práce vychází z klasických osnov běžných kriminalistických příruček a 

monografií. Je nutné uvést to, že velká většina z nich, ať již se jedná o tuzemské či vydané 

v rámci území bývalého Československa, mají velmi podobný, někdy až totožný obsah, a 

čerpání z těchto pramenů je spíše pro ilustraci než vědecky přínosné. Zároveň ale uvádím 

to, že je ne bez zajímavosti, že současná odborná veřejnost čerpá především z monografií a 

článků M. Vychodila, který publikuje, rozebírá a rozvíjí tento institut min. již od 

padesátých let dvacátého století. Jsem přesvědčen o tom, že je jeho zásluhou, kam se tento 

institut posunul, požívací v současné době pevné zákonné ochrany. Jeho vědecký přínos, a 

určité teze a teoretická tvrzení, jsou stále neměnná, nabývají ostřejších hranic a rád je 

zdůrazňuje i v současné době, byť (a to někdy i doslova) je publikoval před bezmála 

čtyřiceti lety, aniž by byl tento institut pojmenován v trestním řádu. Zejména se jedná o M. 

Vychodilův boj za samotné opodstatnění rekonstrukce a její samostatnost a vymezení vůči 

jiným úkonům. Z těchto uvedených důvodů jsem se zabýval zejména názory a 

teoretickými postoji, které se jak je možno dokázat, objevují v ostatních kriminalistických 

publikacích. Běžně znějící názvy kapitol se snaží poskytnout více informací, než běžná 

kriminalistická publikace. To vše za předpokladu, že hluboká teorie byla v této práci 
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doplněna modernějšími poznatky a postupy, užívanými v praxi, zastaralá právní úprava 

nahrazena současným platným zněním. 

Z mého soukromého pohledu se domnívám to, že na trhu není ucelená 

kriminalistická publikace, obsahující vše podstatné i podrobně rozepsané v rozsahu a míře 

odpovídající žádané nové moderní a bohaté kriminalistické tuzemské publikaci.

Vzhledem k povaze této práce doufám v to, že byla tato problematika vyčerpána 

uspokojivě a poskytuje rozšířenější pohled na předmětný institut v jednom místě. Jsem 

přesvědčen o tom, že někdy bylo vhodné propojit určité kapitoly nebo instituty v jeden 

celek a nebránil jsem svému dělení určitých skutečností, pokud jsem to považoval za 

vhodné a účelné. 

V případě rozšíření předmětu této práce bych, i vzhledem k tomu, že tato práce je 

doplněna praktickou kriminalistickou činností, obohatil stávající text o současné praktické 

poznatky, případy a  problémy vztahující se k rekonstrukci trestného činu.
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Rekonstrukce trestného činu

Shrnutí

Tato diplomová práce se nazývá rekonstrukce trestného činu. 

Jejím předmětem je pohled na celý tento institut. Upraveno je dějinný kontext, vývoj 

názorů na tuto problematiku; zahrnuje právní úpravu rekonstrukce trestného činu a vývoj 

rekonstrukce trestného činu; pojem, podstatu a význam kriminalistické rekonstrukce, 

pojem rekonstrukce trestného činu, podstatu rekonstrukce trestného činu, význam 

rekonstrukce trestného činu; druhy kriminalistické rekonstrukce, jako je rekonstrukce místa 

činu, rekonstrukce hmotných předmětů, rekonstrukce vnější podoby člověka, myšlenkové 

rekonstrukce; funkci rekonstrukce trestného činu;  subjekty rekonstrukce trestného činu; 

psychologické předpoklady konání rekonstrukce; taktiku rekonstrukce trestného činu, tj. 

přípravu rekonstrukce trestného činu, základní taktické zásady a postupy rekonstrukce 

trestného činu, průběh a stádia rekonstrukce trestného činu; dokumentaci a hodnocení 

výsledků a průběhu rekonstrukce trestného činu a její protokolaci; vztah rekonstrukce 

trestného činu k jiným vyšetřovacím úkonům, podobnost rekonstrukce trestného činu 

s vyšetřovacím pokusem.
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Rekonstrukce trestného činu

Crime reconstruction

Key words / Klíčová slova:
Reconstruction – rekonstrukce, crime – trestný čin, investigative experiment –
vyšetřovací pokus  

Summary

This thesis is called the crime reconstruction.

The subject of this work is the presentation of this institute criminal process in all of its

basic aspects, the definition of basic concepts and functions described in this forensic

investigative action and relationships arising from such aspects, the presentation of the 

existential status of the reconstruction process and the crime (in general and forensic

reconstruction) in the past and its current anchorage in the domestic legal order.

The thesis is divided into individual chapters, striving for the purposes of this work

comprehensively cover the issue of comprehensive view. Emphasis is placed on legal 

institutions and elements will undoubtedly need further emphasis on the concept, purpose, 

meaning, epistemological nature and function reconstruction of the crime, in all

circumstances and the fact that that act directly and indirectly affected, and even the

psychological and philosophical considerations and, of course, the systematic inclusion of 

this institution in both forensic and criminal legal science. Necessary is also an illustration

of how this process criminal act carried out under what conditions and what you can

deduce the relevant criminal consequences.

Adapted from a historical context, development of views on this issue, including 

legislation crime reconstruction and development of reconstruction of the crime, the notion 

of the nature and significance of forensic reconstruction, the concept of crime 

reconstruction, reconstruction of the essence of the offense, the importance of 

reconstruction of the crime; types of forensic reconstruction, as is the reconstruction of the 

scene, reconstruction of physical objects, reconstruction of the outer form of a man, 

thought reconstruction; function rekonstrukce offense; entities rekonstrukce offense; 

psychological assumptions of the reconstruction; tactics rekonstrukce crime, ie crime 

rekonstrukce preparation, basic tactical principles and procedures reconstruction of the 
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crime, progress and reconstruction stages of the offense; documentation and evaluate the 

results and the reconstruction of the crime and its protokolaci; relation to the reconstruction 

of a crime other investigative capacity, similarity with the reconstruction of the crime 

investigative experiment.
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