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1. Úvod 

 
Cílem této práce je seznámit vás s některými forenzními kriminalistickými disciplínami, které 

se využívají v moderním světě. V práci jsem se zaměřila zejména na obor balistika a trasologie, 

které spadají pod kriminalistiku. 

 

Téma jsem si vybrala, protože mě tento obor zajímá již dlouho a ráda bych ho i v budoucnu 

studovala. 
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2. Forenzní vědy 

 

Jsou to vědy, které se aplikují při vyšetřování trestních i civilních řízení. Jde o postupy, které 

prokazují identity osob, pravosti listin a podobně. Souhrn těchto věd se někdy nazývá 

forenzika.  

Díky forenzním vědám bylo usvědčeno mnoho osob, které by bez těchto metod mohly uniknout 

spravedlnosti. Také se díky forenzním vědám mohlo vyřešit spoustu záhadných případů. 

Forenzní disciplíny jako celek tvoří velmi rozsáhlou oblast. S neustálým vědeckým rozvojem 

se rozšiřují o nové metody. Rozlišujeme tedy například forenzní medicínu, forenzní 

antropologii, balistiku, psychologii nebo velmi známou daktyloskopii a mnoho dalších, 

které se aplikují podle povahy vyšetřovaného problému. 

 

V podstatě lze říci, že ve forenzních vědách jde nejen o nalézání a zkoumání stop jak hmotných, 

tak i nehmotných, ale i o získávání jiných důležitých informací. Tyto informace poté nemusí 

sloužit jako důkazy, ale jako pomocné nástroje, které nám mohou pomoci pochopit způsob 

pachatelova jednání, jaký bude jeho další krok nebo jakým směrem se na začátku vyšetřování 

vydat. 

 

 

 

                          A – otisk papilárních linií         B – jedinečné papilární linie na prstu člověka 

                               Obrázek č. 1 - daktyloskopie 
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3. Historie 

 

Nejstarší zmínka o použití vědy podobné forenzním vědám je z pověsti o Archimédovi. Ten 

údajně zjistil, že mince, která měla být pravá, tudíž ze zlata, je padělek. Jiný příběh, který se 

měl odehrát v Arábii, udává, že kupec vyšetřil vraždu, která byla spáchaná srpem a to tak, že 

nechal přinést všechny srpy z vesnice a pouze na jeden se slétly mouchy. V polovině 13. 

století napsal číňan Song Ci Čínskou příručku vyšetřování. Popisuje zde postupy tehdejších 

vyšetřovatelů, jak například rozpoznat utonutí od uškrcení a kde nabízí další poznatky ohledně 

rozkládajících se těl. Také zde popisuje důležitosti stop nalezených na místě činu. 

 

Koncem 18. století vyšlo několik pojednání o forenzním a policejním lékařství. Ovšem 

mezníkem vývoje forenzních věd bylo objevení mikroskopu, daktyloskopie, sběr stop a 

dále jejich analyzování pomocí DNA. 

 

Vědy se postupně rozvíjely, ovšem lékařská věda měla náročnější cestu než ostatní, jelikož 

pitva lidského těla byla zpočátku nezákonná, a jakmile byla povolena, potýkala se s velkým 

nedostatkem těl. Ve Velké Británii začaly vznikat školy anatomie, což přineslo zvýšení 

poptávky po mrtvých tělech, přičemž prakticky neexistoval způsob, jak je legálně získat což 

vedlo k růstu obchodu s mrtvolami, který vyvrcholil případem Williama Burkeho a jeho 

komplice Williama Hareho, kteří zavraždili a následně prodali těla šestnácti pocestných. Proto 

byl v roce 1832 vydán zákon o anatomii, který povoloval za určitých podmínek využití mrtvých 

těl, čímž se mohl naplno rozjet patologickoanatomický výzkum ve Velké Británii.  

 

 
                                     Obrázek. č. 2 –    William Hare            a              Williama Burke 
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K průkopníkům moderních forenzních věd patří doktor Edmond Locard, který je nejvíce 

spojován se zformulováním základního teoretického principu vědecké kriminalistiky: 

„Každý kontakt za sebou zanechává stopu“, který se označuje jako Locardův princip 

výměny. Jeho vynikající výsledky mu vynesly přezdívku „francouzský Sherlock Holmes“. 

     

 
            Obrázek č. 3: Edmont Locard 

 

 

4. Kriminalistika 

 

Kriminalistika je poměrně mladou samostatnou vědeckou disciplínou. V odborné literatuře je 

pro ní mnoho definicí přičemž ani jedna není všeobecně uznávána. V podstatě lze říci, že 

kriminalistika je nauka o poznávání spáchaných trestních činů. Jejím cílem je poznat 

zákonitosti vzniku, nalezení a využití informací o spáchaných trestných činech. 
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4.1. Stopy 

 

Stopa se definuje jako následek, tudíž přetrvá i po dokončení trestného činu a pomáhá nám ho 

objasnit a vyřešit. S jistou nepřesností se dá tvrdit, že kriminalistika je nauka o stopách.  

Stopa je dominantním zdrojem informace a je východiskem všech poznávacích procesů při 

odhalování a vyšetřování trestných činů. Škála trestních činů je poměrně velká a poměrně pestrá 

a proto i vzniklé stopy jsou různorodé. 

Stopa může být například bodné zranění oběti, nalezený projektil, nebo třeba i paměťové stopy 

ve vědomí člověka.  

Veškeré stopy se odebírají takzvaným čistým způsobem, což je, že kriminalista, který stopy 

zajišťuje, musí být oblečen ve speciálním obleku a na nohou mít speciální návleky s nápisem 

policie, aby nedošlo ke kontaminaci stop.  

 

 

 
                              Obrázek č. 4 – speciální návleky 
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4.2 Historie kriminalistiky 

 

Ve starověku a středověku se důkazní materiál opíral výhradně o výslechy jak svědků tak i 

obviněných. Korunním důkazem bylo doznání obviněného.  

K získání tohoto důkazu byly používány metody, které lze bez nadsázky považovat za 

primitivní až drastické. Mezi ně významné místo zaujala tortura (mučení obviněného jako 

prostředek donucení k výpovědi) a ordály (boží soudy). 

 

 

                                                 Obrázek č. 5 - tortura 

 

V 18. a 19. století došlo v Evropě ke společenským změnám. Zásadní změna byla i v oblasti 

dokazování, zejména zákaz tortury a jiných forem nátlaku na obviněné. Tato humánní změna 

však vedla k nárůstu zločinnosti a proto bylo nutno vytvořit orgány policie a justice vybavené 

takovými nástroji, se kterými se dalo účinně proti zločinnosti bojovat. Jedním z řešení bylo 

zakládání nových útvarů kriminální policie, mezi kterými je nutno připomenout vznik 

Surete v Paříži roku 1810, za jejíchž zakladatele je považován Eugen Francois Vidocq a 

rok 1829 v Londýně byl založen Scotland Yard, sirem Robertem Peelem. Tyto nové 

organizace s sebou přinesly nové metody práce, zejména evidenci pachatelů, nové způsoby 

komunikace a především pak nové metody dokazování. 

 

Nemalý podíl na zpracování novinek do praxe měl i rozvoj vzdělanosti právníků, soudních 

lékařů a policistů.  
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Mezi osobnosti, jež se zasloužili o rozvoj kriminalistiky lze zařadit především tyto: 

 

Hans Gross (1847 – 1915) byl to rakouský profesor na univerzitě v Grazu, který je pokládán 

za zakladatele vědecké kriminalistiky. 

 

Alphons Bertillon (1853 - 1914) pařížský úředník policejní prefektury a pozdější šéf 

identifikačního oddělení. Jeho jméno je spojováno především s antropometrickou metodou, 

známou pod názvem bertillonáž, jež byla založena na popisu osob na základě provedených 

měření. Jeho metody se využívají do dneška. 

 

Francis Galton (1858 – 1911) byl Angličan, s jehož jménem je spjat vznik daktyloskopie. 

 

Robert Heindl (1883 – 1958) německý policejní úředník, který na základě studia recidivistů 

teoreticky zdůvodnil a do praxe zavedl registraci pachatelů založenou na znacích způsobu 

spáchaných trestních činů – modus operandi systém (MOS) = (stejným způsobem). 

 

 

 
                      Obrázek č. 6 – Hans Gross                       Obrázek č. 7 – Alphons Bertillon  

 



 12 

 
                 Obrázek č. 8 – Sir Francis Galtonb                       Obrázek č. 9 – Robert Heindl      

 

 

 

 

Poválečná kriminalistika se vyvíjela dvěma směry, při čemž stabilně světovou úroveň si 

zachovává především Německo, Švýcarsko, Švédsko a USA. Naproti tomu je nutno přiznat, že 

kriminalistika socialistických zemí byla ovlivňována především sovětskými autory a řada prací 

dosáhla vynikající vědecké úrovně, stínem však zůstává nesmyslné ideologické pojetí 

především v obecné části kriminalistiky. 

 

 Po roce 1948 byla československá kriminalistika poznamenána stejnými jevy jako celá 

společnost, především jednostrannou orientací na sovětské poznatky. O rozvoj České republice 

se přičiňuje několik institucí, především Policejní akademie ČR, právnické fakulty, 

Kriminalistický ústav Praha, odbory kriminalistické techniky a expertíz při krajských správách 

Policie ČR, soudně lékařská pracoviště, Ústav soudního inženýrství VUT Brno a některá další 

vysokoškolská a výzkumná zařízení. 
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5. Balistika 

 

Kriminalistická balistika se zabývá mechanismem výstřelu, pohybem střely v hlavni zbraně, 

dráhou střely a destrukčními účinky střeli v cíli. Z vymezení obsahu kriminalistické balistiky 

tedy vyplývá, že jde o rozsáhlou a beze sporů velmi významnou součást kriminalistické 

techniky, jejíž využití je v kriminalistické praxi velmi frekventované. Jako objekty balistik 

jsou označovány především všechny druhy zbraní. Za zbraň se považuje jakýkoliv 

předmět, jehož pomocí lze dopravit střelu na cíl. 

 

 

                                    Obrázek č. 10 – střelná zbraň 

 

 

V kriminalistické praxi se nejčastěji setkáváme s ručními palnými zbraněmi. Druhou skupinou 

objektů tvoří střelivo (náboje) všech druhů a jeho jednotlivé časti, především střely a nábojnice.  

Třetí skupinou objektů tvoří předměty zasažené střelou a povýstřelové zplodiny. Jako 

povýstřelové zplodiny se označují různé kovové i nekovové částice mikroskopických rozměrů, 

vzniklé hořením střelného prachu, kovové a nekovové částice vzniklé průchodem střely hlavní 

zbraně, nejrůznější nečistoty, které jsou v průběhu výstřelu ze zbraně vymeteny. Povýstřelové 

zplodiny se dokáží na kůži udržet i měsíc a drží i po několikanásobném umytí kůže. 

 

Na předmětech zasažených střelou lze nalézt vstřel (místo, kde střela do předmětu vnikla), 

výstřel (místo, kde střela předmět opustila), průstřel (střelný kanál spojující vstřel a výstřel), 

zástřel (místo, kde střela v předmětu uvízla) a nástřel (místo, kde se střela od předmětu 
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odrazila). Kriminalistická balistika se rozděluje na tři etapy: Vnitřní balistika, přechodová 

balistika a vnější balistika. Pro kriminalistickou balistiku je nejdůležitější vnitřní balistika. 

 

Základní dělení střelných zbraní: Zbraně mechanické (luky, praky, kuše a další) 

                                                      Zbraně plynové 

                                                      Zbraně palné 

                                                      Ruční palné zbraně (v kriminalistické praxi využívány 

                                                                                        nejčastěji) 

 

 

5.1 Zajišťování stop na místě činu 

 

Nečiní zpravidla problémy, předpokladem je kvalitní práce při ohledání místa činu a při 

ohledání nejrůznějších objektů. Místa nálezu balistických stop se běžnými způsoby 

dokumentují. Místo nálezu nábojnic je nutné pečlivě dokumentovat, protože může v některých 

případech poskytnout informaci o stanovišti střelce. 

 

 

Nalezené zbraně je třeba z bezpečnostních důvodů vybít. V nejasných případech je třeba přizvat 

odborníka. Výjimečně lze dopravit ke zkoumání nabitou zbraň za dodržení maximálně 

možných bezpečnostních opatření. Spolu se zbraní se ke zkoumání posílají i všechny náboje a 

zásobníky které byli nalezeny na místě činu. V případech zajištění revolverů se uvádí, ve 

kterých komorách byly nabity náboje. 

 

Nábojnice ani střely se nijak nečistí a neprovádějí se na nich žádné zkoušky. Při vyjímání střel 

ze zasažených předmětů je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k jejich poškození, nežádoucí 

je přímý kontakt s kovovým nástrojem. Nábojnice i střely se vhodným způsobem zabalí (např. 

do papírových obalů), aby nedošlo k jejich poškození během dopravy. 

 

Ke zkoumání balistických stop se používají často mikroskopy. Jedním z nich je např. 

komparační mikroskop, ten je tvořen dvěma mikroskopy spojenými optickým můstkem, který 

umožňuje simultánní porovnávání dvou vzorků najednou. Laborant tak nemusí jednotlivé 

vzorky neustále měnit a pamatovat si rozdíly. Základní metoda fungování komparačních 

mikroskopů se od jejich vzniku ve 20. letech nezměnila a je kriminalistickou balistikou stále 

využívána, avšak původní koncept je neustále vylepšován a pravidelně se na trh uvádějí 
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modernější modely. Na obrázku je k vidění komparační mikroskop Discovery americké značky 

Leeds, představený v roce 2013. Umožňuje až 146násobné zvětšení, ovládání dotykovým 

panelem, softwarový export souborů nebo promítání a komparaci v živém čase na externí 

obrazovce. 

 

                                           Obrázek č. 11 – komparační mikroskop 

 

 

6. Trasologie 

 

Zabývá se vyhledáváním, zajišťováním a zkoumáním stop bosých a obutých nohou, dopravních 

prostředků a dalších stop podobného druhu. Trasologie se zabývá zkoumáním stop, pokud jsou 

v nich zobrazeny vnější struktury objektu nebo pokud obsahují informace o biochemickém 

obsahu těchto stop. 

 

Mezi hlavní druhy trasologických stop patří např.: stopy bosých nohou člověka 

                                                                                 stopy obuvi 

                                                                                 stopy lidské bipedální lokomoce 

                                                                                 stopy zvířecích nohou 

                                                                                 stopy po přemisťování objektů 
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Stopy bosých nohou člověka 

Lze zařadit do trasologie pouze tehdy, pokud je nelze vyhodnotit daktyloskopickými způsoby. 

 

 
                                                           Obrázek č. 12 – otisk bosých nohou  

 

 

Stopy obuvi 

Jsou v kriminalistické praxi velmi časté. Je dáno skutečností, že alespoň v některé fázi 

vyšetřování se bude pachatel pohybovat pěšky. Tyto stopy lze využít k identifikaci obuvi 

následnému identifikování osoby, která se v obuvi pohybovala. 

 

 
                                                          Obrázek č. 13  – otisk boty v prachu 
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Stopy lidské bipedální lokomoce  

Význam je jakékoliv pohybování (přemisťování) člověka pomocí dolních končetin (chůze, běh, 

skok). Toto lze využít pro identifikaci člověka i zjištění skutečností vztahujících se k přenášení 

břemen, používání ortopedických pomůcek a dalších informací. 

 

Stopy po přemisťování objektů 

Taktický význam mají stopy po přemisťování nábytku, jako jsou stopy po odstraněném 

nábytku, různých bednách a podobně. 

 

Trasologické stopy se rozlišují na stopy plošné a stopy plastické (objemové). Stopy plošné lze 

na místě činu snadno přehlédnout, ujít pozornosti. Proto je třeba před vstupem na místo činu 

bezpečně přesvědčit, zda nemůže dojít k jejich poškození nebo zničení. 

 

 

                                    Obrázek č. 14 – otisk pneumatiky - trasologická stopa 

 

                                      Obrázek č. 15 – fragment obuvi – trasologická stopa 
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7. Kriminalistika a já 

 

S kriminalistikou jsem se poprvé setkala v roce 2015, když náš dům vykradli zloději. Byla to 

pro mě v tu chvíli velice nepříjemná situace, která ale postupně přešla do mého velkého zaujetí. 

Z první ruky jsem totiž měla možnost sledovat práci kriminalistů, která mě dost nadchla. 

Veškeré odebírání stop, tolik různých druhů zkoumání místa činu a následné zpracovávání bylo 

opravdu velmi zajímavé. Když nás potom ještě kontaktovala policie, že musíme podstoupit 

takzvané srovnávací odběry otisků prstů, hrozně jsem se těšila. Mé nadšení pro tento obor 

přetrvávalo i nadále a vlastně trvá dodnes. 

  

V rámci psaní této práce jsem měla možnost nahlédnout do základů kriminalistiky. Spojila jsem 

se s vedoucím kriminalistických techniků ÚO Nymburk PČR panem podporučíkem 

Vladimírem Šebetkou.  

Pan Šebetka mi vysvětlil všechny principy a zásady odběru a dokumentování trasologických a 

balistických stop na místě trestného činu.  

Dokonce mi nabídl i prohlídku služebního vozidla, které na ÚO Nymburk používají 

kriminalističtí technici ke své práci na místě činu.  

Jedná se o vozidlo VW Amarok, a v celé ČR jich je pouze 44.   

 

 

 
Obrázek č. 16 – vozidlo VW Amarok z boku                     Obrázek č. 17 – vozidlo VW Amarok ze předu 
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Vozidlo VW Amarok je pick-up z dílny Volkswagen a  slouží jako moderní mobilní laboratoř, 

se kterou je možné dojet až přímo na místo činu. 

Kriminalisté využívají těchto pojízdných laboratoří od roku 2015. 

Amaroky pro kriminalisty disponují robustní skříňovou nástavbou s veškerým nezbytným 

vybavením, které kriminalisté potřebují přímo na místě činu. 

O přestavbu sériového Amaroku v policejní speciál se postarala holandská firma VETH. Ta 

prodloužila rám podvozku vozu o 31 centimetrů a zároveň zkrátila dvojitou kabinu. Díky tomu 

bylo na záď Amaroku možné umístit laminátovou skříňovou nástavbu. 

Podlaha v klimatizované nástavbě má protiskluzovou úpravu, pár fixačních lišt drží 

přepravovaný materiál na svém místě. Stěny a strop jsou obloženy omyvatelným plastem, pro 

různé vybavení a materiál je k dispozici praktický regálový systém a v rohu za kabinou se 

nachází pracovní stůl s osvětlením a potřebným vybavením pro přenosný počítač a tiskárnu. 

 

Ve výbavě policejních Amaroků dále nechybí navigace TomTom, přídavný gelový akumulátor 

a přídavné topení Webasto. O zlepšení jízdních vlastností se stará přídavné vzduchové 

odpružení zadní nápravy. Samozřejmostí je i policejní výbava – výstražné osvětlení tvořené 

diodami nebo reproduktory za předním nárazníkem. Na karoserii je samozřejmě použit stříbrný 

lak doplněný o charakteristické reflexní folie známé z ostatních vozidel Policie ČR. 

 

 

                                Obrázek č. 18 – boční pohled na vnitřní vybavení vozidla                        
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Po nahlédnutí do vnitřní části vozidla mě hned zaujali všechny možné malé i velké kufříky. 

Pan podporučík mi některé otevřel a vysvětlil, co kde najdu. 

 

                    

 
                                   Obrázek č. 19 – vybavení auta levá strana.  

 

V každém kufru je uložena jiná sada na odebírání různých stop.                                                                                                   
                                                                

 

 

 
                                  Obrázek č. 20  – vybavení auta pravá strana. 

 

 

Na obrázku je vidět modrá lednice na uchovávání biologických stop, např. krve. Pod ní se 

nachází elektrocentrála na osvícení místa ohledání. 
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7. 1 Moje praxe 

 
   

Prohlídka pojízdné laboratoře mě sice nadchla a zjistila jsem, že pan podporučík má velmi 

mnoho informací o autě, přesto jsem se nejvíce těšila na samotnou praktickou ukázku práce 

kriminalisty. 

 

Po několika nabízených možnostech jsem si vybrala odebrání trasologické stopy na místě činu 

– otisk podrážky boty možného pachatele. 

 

Postup mojí práce: 

 

1. Trasologické stopy na pevném povrchu se hledají pomocí baterky pod úhlem 45 ̊. 

Pokud stopu najdeme, vezmeme si měřítko a číslo a stopu zadokumentujeme.  

 

 
                          Obrázek č. 21 – zadokumentování otisků podrážky  

 

 

 

2. Potom si ze želatinové folie sejmeme krycí vrstvu pro pozdější použití a pomocí 

válečku přiložíme želatinovou fólii na stopu. 
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                           Obrázek č. 22 – položení želatinové fólie na stopu 

 

 

3. Po nanesení gelové folie na stopu rukou vytlačíme vzduchové bubliny, aby nedošlo 

k znehodnocení nabírané stopy.  
 

 

 
                                             Obrázek č. 23 – nanesení gelové fólie a vytlačení vzduchu 
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4. Přenesení trasologické stoy a na želatinové folii, která se překryje ochrannou vrstvou, 

kterou jsme sejmuly z folie hned na úvod. 

 

 

 
                                           Obrázek č. 24 – přenesená trasologická stopa na želatinovou fólii 

 

 

 

Odebrání vzorku se mi nakonec podařilo, bylo to ale těžší než jsem si na začátku myslela a 

zabralo to i mnohem více času než jsem čekala. Přesto to bylo velmi zajímavé a alespoň 

částečně jsem si vyzkoušela pomyslnou práci kriminalisty v terénu. 

Zjistila jsem, že odebírání trasologických stop je opravdu mravenčí práce. Je důležitá zručnost 

odebíratele a zejména jeho naprostý klid. 

Zároveň jsem si také uvědomila, že odebrání stopy je pouze samotný začátek celé 

kriminalistické práce. A jedná se o první malý krůček k dopadení samotného pachatele a 

vyřešení případu. 
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8. Závěr 

 

Na závěr bych chtěla v první řadě poděkovat vedoucí mé práce, která mi velice pomohla při 

konzultacích u jednotlivých kapitol.  

Jako největší přínos této práce hodnotím jednoznačně návštěvu OKT ÚO Nymburk PČR, kde 

mi bylo umožněno si různé techniky odběru stop vyzkoušet, nahlédnout do pojízdné laboratoře 

a v neposlední řadě získat zajímavé informace od pana podporučíka Vladimíra Šebetky.  

Nejdůležitějším zjištěním při zpracovávání této práce byla skutečnost, že forenzní vědy jsou 

velmi obtížným a opravdu velice obsáhlým oborem a skrývají nespočet kriminalistických 

technik.  

Při psaní této práce jsem se nakonec jen utvrdila v tom, že by mě tento obor opravdu zajímal i 

do budoucna a snad někdy budu mít možnost také jako kriminalista pracovat. 
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