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Metodika vyšetřování Metodika vyšetřování vraždvražd  



Vražda Vražda --  zamyšlenízamyšlení  

 Každá spáchaná vražda má Každá spáchaná vražda má negativní ohlasnegativní ohlas. .   

 Její následky přitom nejsou pouze Její následky přitom nejsou pouze primárníprimární    

  ( smrt člověka). ( smrt člověka).   

Mezi její druhotné následky patří : 
 - psychická traumata příbuzných a svědků,  
 - zničení rodinných a manželských svazků, 
 - škody majetkové a sociální,  
 - vyvolání pocitu nebezpečí a strachu  
   v blízkém okolí. 



Vraždy a současnostVraždy a současnost  
 V současné době se u vražd zvyšuje V současné době se u vražd zvyšuje brutalitabrutalita  útoku a útoku a 

surovostsurovost  činu.činu.  
 Dochází ke změnám týkající se i motivu Dochází ke změnám týkající se i motivu ––  převládá převládá 

majetkový ziskmajetkový zisk..  
 Nárůst Nárůst nájemných nájemných vražd.vražd.  
 Snižující se věkSnižující se věk  pachatelů.pachatelů.  

  
  
  

  
  

  

Tyto uvedené znaky svědčí o zhoršování 
mezilidských vztahů a zvyšování  

sociopatických faktorů. 

abnormální postoje jedince vůči sociálnímu prostředí  



  Lidský život aLidský život a  zdraví jsou jedny zdraví jsou jedny 

zz  nejdůležitějších společenských hodnotnejdůležitějších společenských hodnot. .   

VRAŽDA 

HLAVA I. Trestního zákoníku 
TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ 

§ 140 trestního zákoníku 

Vražda novorozeného  
dítěte matkou 

§ 142 trestního zákoníku 



§§  140 trestního zákoníku140 trestního zákoníku  
VraždaVražda  

  
  

         (1) Kdo jiného (1) Kdo jiného úmyslně úmyslně usmrtíusmrtí, bude potrestán odnětím , bude potrestán odnětím 
svobody nasvobody na  deset až osmnáct let. deset až osmnáct let.   
  

         (2) Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím (2) Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím 
uvážení, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet letuvážení, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let  
  

         (3) Odnětím svobody na(3) Odnětím svobody na  patnáct až dvacet let nebo výjimečným patnáct až dvacet let nebo výjimečným 
trestem bude pachatel potrestán, spáchátrestem bude pachatel potrestán, spáchá--li čin uvedený vli čin uvedený v  odstavci 1 odstavci 1 
nebo 2nebo 2  

  
a)  naa)  na  dvou nebo více osobách,dvou nebo více osobách,  
b)  nab)  na  těhotné ženě,těhotné ženě,  
c)  na dítěti mladším patnácti let,c)  na dítěti mladším patnácti let,  

        d) na úřední osobě při výkonu nebo pro výkon její pravomoci,d) na úřední osobě při výkonu nebo pro výkon její pravomoci,  
        e) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem e) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem 

jejich povinností,jejich povinností,  
  
  
  
  



Vražda Vražda §§  140 tr. zákoníku140 tr. zákoníku  

  f )  na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického f )  na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického 
zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo 
ochraně zdraví nebo na jiném , který plnil svoji obdobnou povinnost ochraně zdraví nebo na jiném , který plnil svoji obdobnou povinnost 
při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho 
zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce  uloženou mu podle zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce  uloženou mu podle 
zákona, zákona,   

  g)  na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k g)  na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k 
etnické skupině, národnosti, politické přesvědčení, vyznání nebo etnické skupině, národnosti, politické přesvědčení, vyznání nebo 
proto, že je skutečně nebo domněle bez vyzvání,proto, že je skutečně nebo domněle bez vyzvání,  

  h)h)  opětovně,opětovně,  

  i)  zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo i)  zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo   



Vražda Vražda §§  140 tr. zákoníku  140 tr. zákoníku    

  

  J) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch J) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch 
nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo z jiné nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo z jiné 
zavrženíhodné pohnutky, zavrženíhodné pohnutky,   

  

 4. Příprava je trestná.4. Příprava je trestná.  

  



§§  142 trestního zákoníku142 trestního zákoníku  
Vražda novorozeného dítěte Vražda novorozeného dítěte 

matkoumatkou  
  

         MatkaMatka, která v, která v  rozrušenírozrušení  způsobeném porodemzpůsobeném porodem  

úmyslně usmrtí při porodunebo bezprostřeně po úmyslně usmrtí při porodunebo bezprostřeně po 
něm něm   svésvé  novorozené dítě,novorozené dítě,    bude potrestána odnětím bude potrestána odnětím 
svobody nasvobody na  tři léta až osm let. tři léta až osm let.   

 Jedná se tak o privilegovanou skutkovou podstatuJedná se tak o privilegovanou skutkovou podstatu  

Typické motivy vraždy :  
 - zakrytí nevěry, 
 - barva pleti dítěte, 
 - sociální důvody. 



Vražda a vražda novorozeného Vražda a vražda novorozeného 
dítěte  matkoudítěte  matkou  

 Při kvalifikaci trestného činu vraždy je nezbytný Při kvalifikaci trestného činu vraždy je nezbytný 
úmyslúmysl  a to jak a to jak přímýpřímý    tak tak nepřímýnepřímý..  

  

 Trestný čin vraždy Trestný čin vraždy nelzenelze  spáchat z spáchat z nedbalostinedbalosti, , 
takové jednání budeme posuzovat ve smyslu takové jednání budeme posuzovat ve smyslu 
ustanovení ustanovení §§  147 trestního zákoníku.147 trestního zákoníku.  



§§  147147  trestního zákoníkutrestního zákoníku  

       (1) Kdo jinému (1) Kdo jinému z nedbalostiz nedbalosti  způsobí těžkou újmu na způsobí těžkou újmu na 
zdraví , bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta zdraví , bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta 
nebo zákazem činnosti. nebo zákazem činnosti.   

         (2) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta (2) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta 
nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 
spácháspáchá--li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil 
důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, 
povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu 
podle zákona. podle zákona.       

     (3) Kdo z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví (3) Kdo z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví 
nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil zákony o nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil zákony o 
ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti 
práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude 
potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let. potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.   
  



Vražda z pohledu kriminalistikyVražda z pohledu kriminalistiky  

 Definice vraždy s pohledu práva se soustřeďuje Definice vraždy s pohledu práva se soustřeďuje 
na skutkovou podstatu trestného činu.na skutkovou podstatu trestného činu.  

 Kriminalistický pohled se soustředí naKriminalistický pohled se soustředí na  ::  

  

  

  

  

způsob páchání 

způsob utajování 



Způsoby páchání vražd mají :Způsoby páchání vražd mají :  

  obecné  znakyobecné  znaky  jsou jsou   

společné pro většinu způsobůspolečné pro většinu způsobů  

páchání :páchání :  

vznik velkého množství vznik velkého množství   

stop, zejm. biologických stop, zejm. biologických   

vzniklých vvzniklých v  důsledku důsledku   

jednání pachatele nebo jednání pachatele nebo   

obrany oběti, značná obrany oběti, značná   

intenzita působení naintenzita působení na  oběť, oběť,   

rozsáhlá poranění oběti při rozsáhlá poranění oběti při   

jejím usmrcení. jejím usmrcení.   

specifické znakyspecifické znaky  jsou jsou   

charakteristické pro určitýcharakteristické pro určitý  

druh páchání vražd.druh páchání vražd.  

 např. týrání, či porcování např. týrání, či porcování 
těla těla ––  sadistické vraždysadistické vraždy  

  



Způsob páchání podle přípravy.Způsob páchání podle přípravy.  

A)A)  Vraždy připravovanéVraždy připravované  

       delší doba mezi rozhodnutím o provedení 
vraždy a vražedným útokem. 

--  jde o vraždy, které jsou :jde o vraždy, které jsou :  

výhodné výhodné pro pachatelepro pachatele    jednání, jednání,  

nevýhodné nevýhodné pro policii,tedy pro  vyšetřovánípro policii,tedy pro  vyšetřování    

 

Proč ? 



 takové jednání má : 
 1) vyšší stupeň promyšlenosti, důmyslnosti, důslednosti 
     - lépe si natypuje oběť (její život, zvyklosti, 

 navazování kontaktu). 
     - způsob usmrcení (volba, úprava zbraně, nástroje 

 apod. 
     - místo a čas  (místa odlehlá, málo frekventová,  

 neosvětlená apod. 
 2) totéž platí i o utajování totožnosti oběti či jejím ukrytí, 
 3) spáchání skutku bývá často po určitou dobu latentní  
     pachatel  má „náskok“ 
    4) ničení stop, 
 5) zjišťování si nepravdivého alibi, 
 6) zhoršování vlastní identifikace , 
 7) dostatek času na inscenaci (nešťastných náhod,         
       sebevražd, náhlého úmrtí, ale i nutné obrany). 

 



B) Vraždy nepřipravované B) Vraždy nepřipravované (nebo jen(nebo jen            

          krátkodobě, jednoduchým způsobem).krátkodobě, jednoduchým způsobem).  

      krátký časový úsek krátký časový úsek mezi rozhodnutím a provedením               mezi rozhodnutím a provedením               
vraždy. K útoku dochází bezprostředně po podnětu vraždy. K útoku dochází bezprostředně po podnětu 
oběti.oběti.  

    
--  jedná se zpravidla o jednání jedná se zpravidla o jednání spáchané v spáchané v 
afektuafektu, který je vyvolán hádkou rozepří apod.     , který je vyvolán hádkou rozepří apod.       
  
     

nevýhodné nevýhodné pro pachatelepro pachatele  jednání, jednání,  

výhodné výhodné pro policii,tedy pro  vyšetřovánípro policii,tedy pro  vyšetřování    

 

Proč ? 



takové jednání je :takové jednání je :  

  pácháno vpácháno v  silném duševním rozrušení, vsilném duševním rozrušení, v  emotivně emotivně 
vypjatých situacích, což vede :vypjatých situacích, což vede :  

1) 1)   k nepromyšlenému jednání,k nepromyšlenému jednání,  

2)2)  útok trvá krátkou dobu,útok trvá krátkou dobu,  

3)   útok je často primitivní,3)   útok je často primitivní,  

4)4)  pácháno zbraněmi, které měl pachatel náhodou při pácháno zbraněmi, které měl pachatel náhodou při 
sobě nebo nalezl na místě sobě nebo nalezl na místě (žehlička, krumpáč, kámen, 
klacek, sekera, kosa, srp, nůžky, nůž, kladivo, železná 
tyč apod.), 

    nebo beze zbraně nebo beze zbraně (zardoušení, utlučení, ukopáním, 
utopením apod.)  

5)5)  tito pachatelé se ke svému jednání zpravidla přiznávají,tito pachatelé se ke svému jednání zpravidla přiznávají,  

6)6)  pachatel nemá čas si připravit obhajobu.pachatel nemá čas si připravit obhajobu.  

  



Způsob vraždy podle mechanismu Způsob vraždy podle mechanismu 
usmrceníusmrcení  

1) Fyzikální 

Usmrcení elektrickým proudem. 

Mechanické – rány řezné, bodné, sečné, střelné, rány  

způsobené tupým nástrojem a udušením (oběšení, zaškrcení, 

zardoušení, utopení apod.). 

 Bodné rány bývají zasazovány nejčastěji do krku, do 
hrudníku a břicha bývají vedeny rány z vilnosti (milostné 
vášně, či chtíče, zvyšují pohlavní vzrušení). 

 Sečné rány zpravidla oblast hlavy a záhlaví. 

 

 

 



2) Chemické 

Usmrcení jedy nebo chemikáliemi, ale i léčivy. 

  Podávání per os (ústy), nitrožilně, vnesení do 
tělesných otvorů nebo vnějším působením (polití 
kyselinou, louhem). 

 

3) Biologické  

 - neposkytnutí stravy osobě, která se o sebe nemůže 
 starat  (dítě, starý, nemocný člověk, 

 - nepodání léku nezbytných pro život (inzulín). 

  



Motivy vraždMotivy vražd  

 
 Vyplývající z konfliktů mezilidských vztahů 

(žárlivost,  msta, nenávist) 
 Zištné (vraždy motivované snahou zmocnit se 

 dědictví, majetku – loupežná vražda) 
 Krycí – např. odstranění svědka, policisty, svědka jiné 

trestné činnosti s cílem vyhnout se trestní odpovědnosti 
 Sexuální (sadistické z vilnosti) 
 Z útrpnosti (eutanazie), 
 Politické apod. 

  



Způsoby utajování vraždZpůsoby utajování vražd  

a) přemístění mrtvoly 

    - (na jiné, málo frekventované místo, prodloužení doby 
nálezu) 

    - (zakrytí místa vraždy a vztah pachatele k místu) 

    - bývá spojeno i s rozčleněním mrtvoly. 

b) ukrytí mrtvoly (resp. znemožnění nálezu, nebo 
prodloužení nálezu). 

    - Zahrabání do země, zalití do betonu, vhození do vody 
(sudy,traverzy). 

c) rozčlenění mrtvoly, eventuálně její zničení 

    - rozčlenění (důvod je snadná přeprava) 

    - stižení identifikace (devastace těla, odstranění 
oblečení, prstenů, náušnic apod. 



POZOR – rozčlenění mrtvoly může mít dvojí význam : 

1) usnadnění transportu 

2) jako součást uspokojení u sadistických vražd 

 

d) ničení stop 

e) ztěžování zjištění identity mrtvoly, opatřování falešných 
důkazů 

  

f)  inscenace jiných skutečností: 

  inscenace náhlé, nenásilné smrti, 

  inscenace nešťastné náhody, 

  inscenace nutné obrany, 

  inscenace sebevraždy, 

  inscenace jiného motivu vraždy, aby pachatel od sebe       

      odvrátil podezření.  

  



Typické stopy v souvislosti s Typické stopy v souvislosti s 
vraždouvraždou  

 Materiální stopy 

-  Daktyloskopické stopy 

- Trasologické stopy 

- Balistické stopy 

-  Biologické stopy 

-  Různé stopy násilí po těle oběti 

 Paměťové stop u svědků vraždy 

  



Jaké jsou Jaké jsou situacesituace  při nálezu při nálezu 
mrtvoly se známkami násilné mrtvoly se známkami násilné 

smrti?smrti?  

PřízniváPříznivá  ––  totožnost mrtvoly je známa.totožnost mrtvoly je známa.  
NepřízniváNepříznivá  ––  totožnost mrtvoly není známa.totožnost mrtvoly není známa.  
 Ve vztahu k pachateli : 

Ve vztahu k oběti 

Nepříznivá – pachatel není znám. 
Příznivá – pachatel (obviněný)  je znám, ale 

a) obviněný se doznává v souladu 
   nebo v rozporu s důkazy  
b) obviněný odmítá vypovídat 
c) obviněný popírá spáchání vraždy  



Co nás zajímá při nálezu mrtvoly !Co nás zajímá při nálezu mrtvoly !  

 totožnost oběti,totožnost oběti,  

 místo nálezu (nemusí být místem činu)místo nálezu (nemusí být místem činu)  

 příčiny smrti,příčiny smrti,  

 motiv vraždy,motiv vraždy,  

 prostředky použití pro spáchání,prostředky použití pro spáchání,  

 zajištění důkazůzajištění důkazů  



Počáteční úkonyPočáteční úkony  

a)a)    ohledání místa nálezu mrtvoly aohledání místa nálezu mrtvoly a  místa činu místa činu   
b)b)    ohledání mrtvoly (její části) naohledání mrtvoly (její části) na  místě nálezu místě nálezu   
c)c)    někdy pronásledování pachatele po tzv. někdy pronásledování pachatele po tzv.   "horké "horké 

  stopě" současně sstopě" současně s  ohledáním místa ohledáním místa   nálezu nálezu 
  mrtvoly amrtvoly a  nasazení služebního psanasazení služebního psa  

d)d)    výslech oznamovatele, očitých svědků výslech oznamovatele, očitých svědků     
  aa  vytypovaných osobvytypovaných osob  

e) e)   úkony směřující keúkony směřující ke  zjištění identity oběti zjištění identity oběti   aa  jiných jiných 
  důležitých informací odůležitých informací o  ní (způsob ní (způsob   života, kontakty, života, kontakty, 
  korespondence)korespondence)  

f)f)      soudně lékařská expertizasoudně lékařská expertiza  



Následné úkonyNásledné úkony  

a)a) výslech obviněného,výslech obviněného,  

b)b) výslechy svědků,výslechy svědků,  

c)c) domovní prohlídky,domovní prohlídky,  

d)d) rekonstrukce TČ, vyšetřovací pokus,rekonstrukce TČ, vyšetřovací pokus,  

e)e) znalecká zkoumáníznalecká zkoumání  



Osobnost pachatelů vražd 
 

- Vraždy jsou páchány převážně mladými pachateli 

- Pachatelé vražd mají často velice nízkou úroveň     

vzdělání 

- Jsou často osobami závislými na alkoholu 

- Často se jedná o nezdrženlivé a agresivní      

psychopaty 

- Značná část pachatelů trpí slabomyslností 

- Oproti celkové populaci je mezi pachateli vražd       

více svobodných a rozvedených, než ženatých 

  



  Soudně lékařská expertizaSoudně lékařská expertiza  
  

 Dle Dle §§  115 odst. 1 trestního řádu (dále jen 115 odst. 1 trestního řádu (dále jen TrŘTrŘ) musí být mrtvola ) musí být mrtvola 
prohlédnuta aprohlédnuta a  pitvána vždy, když vzniklo podezření , že smrt byla pitvána vždy, když vzniklo podezření , že smrt byla 
způsobena trestným činem. Podle způsobena trestným činem. Podle §§  105 odst.4 105 odst.4 TrŘTrŘ  sese  kk  prohlídce aprohlídce a  pitvě pitvě 
mrtvoly přibírají vždy dva znalci , přičemž nesmí být přizván jako znalec ten mrtvoly přibírají vždy dva znalci , přičemž nesmí být přizván jako znalec ten 
lékař, který zemřelého ošetřoval prolékař, který zemřelého ošetřoval pro  nemoc, která smrti  bezprostředně nemoc, která smrti  bezprostředně 
předcházela.předcházela.  

 Prohlídka aProhlídka a  pitva mrtvoly: při vyžadování znaleckého posudku napitva mrtvoly: při vyžadování znaleckého posudku na  základě základě 
zevní azevní a  vnitřní prohlídky mrtvoly sevnitřní prohlídky mrtvoly se  po znalcích nejčastěji požaduje odpověď po znalcích nejčastěji požaduje odpověď 
nana  otázky:otázky:  

  --  co bylo bezprostřední příčinou smrti , co bylo bezprostřední příčinou smrti ,   
  --  kdy smrt nastala,kdy smrt nastala,  
  --  zda to byla smrt násilná či přirozená, při výskytu poranění určit, zda zda to byla smrt násilná či přirozená, při výskytu poranění určit, zda 

vznikla zavznikla za  živa či po smrti,živa či po smrti,  
  --  jakým nástrojem byla poranění způsobena, která zjakým nástrojem byla poranění způsobena, která z  nich jsou smrtelná, nich jsou smrtelná, 

jakým směrem ajakým směrem a  jakou silou byly rány vedeny,jakou silou byly rány vedeny,  
  --  zda lze určit vzájemné postavení útočníka azda lze určit vzájemné postavení útočníka a  oběti,oběti,  
  --  jaká doba uplynula odjaká doba uplynula od  smrti dosmrti do  ohledání (pitvy) mrtvoly, jaká byla délka        ohledání (pitvy) mrtvoly, jaká byla délka        

přežívání, zda bylo možno smrt odvrátit,přežívání, zda bylo možno smrt odvrátit,  
  --  jaké jsou další významné nálezy mající vztah kjaké jsou další významné nálezy mající vztah k  případu,případu,  
  --  vyjádřit sevyjádřit se  kk  případným dalším okolnostem .případným dalším okolnostem .  



Přehled nejznámějších vrahů v Přehled nejznámějších vrahů v 
České republiceČeské republice  

  



Ivan ROUBAL, nar. 12.5. 1951Ivan ROUBAL, nar. 12.5. 1951  
((t.čt.č. věznice . věznice MírovMírov  ––  trest doživotní)trest doživotní)  

Viz fotoViz foto  



 Prokázáno 5 vražd.Prokázáno 5 vražd.  

 Dodnes spáchání vražd popírá.Dodnes spáchání vražd popírá.  

 Způsob provádění vražd : spoutání obětí do kozelce Způsob provádění vražd : spoutání obětí do kozelce 
(došlo k pomalé postupné smrti).(došlo k pomalé postupné smrti).  

 Motiv majetekMotiv majetek--  loupežné vraždyloupežné vraždy  

 Způsob ukrytí obětí : neukrýval, žumpa, rybník, sežrány Způsob ukrytí obětí : neukrýval, žumpa, rybník, sežrány 
prasaty.prasaty.  

 IQ: 112 mírně nad průměrem.IQ: 112 mírně nad průměrem.  

 Vzdělání: středoškolské.Vzdělání: středoškolské.  

 Zaměstnání : pracoval na dráze jako pomocník Zaměstnání : pracoval na dráze jako pomocník 
strojvůdce, vlakový průvodčí, topič v kotelně, dřevorubec strojvůdce, vlakový průvodčí, topič v kotelně, dřevorubec 
a jeden čas se živil také jako zootechnik a jeden čas se živil také jako zootechnik   

 Doba páchání : r. 1992 Doba páchání : r. 1992 ––  19941994  

 Osobnost :osobnost silně defektní, bezcitná, narcistická, Osobnost :osobnost silně defektní, bezcitná, narcistická, 
egocentrická a sobecká. egocentrická a sobecká.   



Jan HolubJan Holub  
narozen 10. května 1958 narozen 10. května 1958   

--  popraven 10. dubna 1986 popraven 10. dubna 1986   
  

Zdena Minaříková, 29 let,  rozvedená, matka malé holčičky, 
prodavačka obuvi. 



 Vražda spáchána 19.7. 1983.Vražda spáchána 19.7. 1983.  

 Vraždu doznal.Vraždu doznal.  

 Usvědčující důkazy : sperma, otisk ucha (využit poprvé Usvědčující důkazy : sperma, otisk ucha (využit poprvé 
jako důkaz u nás), nedopalek cigarety.jako důkaz u nás), nedopalek cigarety.  

 Motiv Motiv ––  sexuální vražda.sexuální vražda.  

 Vzrušila ho i vytékající krev z oběti.Vzrušila ho i vytékající krev z oběti.  

 K sexu a praktikám ji donutil nožem, zacpal ji ústa.K sexu a praktikám ji donutil nožem, zacpal ji ústa.  

 Způsob vraždy: rdoušení, uškrcení a bodnutí nože pod Způsob vraždy: rdoušení, uškrcení a bodnutí nože pod 
levé prso.levé prso.  

 Osobnost :sexuální deviant a sklony k sadismu. Osobnost :sexuální deviant a sklony k sadismu.   

  



Miloslav SlámaMiloslav Sláma  
narozen 1971 dvojnásobný vrah narozen 1971 dvojnásobný vrah --  doživotní doživotní 

tresttrest  
  

 Viz fotoViz foto  



 Celkem se dopustil 84 trestných činů Celkem se dopustil 84 trestných činů ––  3 vraždy, 3 pokusy 3 vraždy, 3 pokusy 
vražd, 27 loupeží, 7 krádeží, vražd se dopustil v roce 2002 vražd, 27 loupeží, 7 krádeží, vražd se dopustil v roce 2002 
až 2004.až 2004.  

 Motiv vražd : loupežnýMotiv vražd : loupežný  

 Způsob usmrcení : udušení, škrcení, kopání (zlomená Způsob usmrcení : udušení, škrcení, kopání (zlomená 
žebra a lopatky, hrudní kost, obratle)žebra a lopatky, hrudní kost, obratle)  

 Věk obětí : nejmladší 67, nejstarší 94Věk obětí : nejmladší 67, nejstarší 94  

 IQ: průměrné 95IQ: průměrné 95  

 Osobnost: egocentrický jedince s dissociální poruchou Osobnost: egocentrický jedince s dissociální poruchou 
      osobnosti. Zvláště výrazně se u něho osobnosti. Zvláště výrazně se u něho 
      projevovala agresivita v případech, kdy projevovala agresivita v případech, kdy 
scénář scénář       zamýšlené akce neproběhl podle zamýšlené akce neproběhl podle 
jeho jeho       představ. představ.   

 Vzdělání : vyučen lakýrníkem, později pracoval jako řidič Vzdělání : vyučen lakýrníkem, později pracoval jako řidič 
nebo revizor dopravního podniku. nebo revizor dopravního podniku.   

  



Vladimír Bayer, nar. 1976Vladimír Bayer, nar. 1976  
vrah 7leté dívky vrah 7leté dívky --  doživotní trest doživotní trest   

  
Viz fotoViz foto  



  
 Vražda spáchána : r. 2001Vražda spáchána : r. 2001  
 Motiv : msta (opustila ho družka)Motiv : msta (opustila ho družka)  
 V roce 1993 brutálně spolu se dvěma dalšími V roce 1993 brutálně spolu se dvěma dalšími 

spolupachateli zavraždili důchodce (motiv spolupachateli zavraždili důchodce (motiv ––  loupežný), po loupežný), po 
sedmiletém trestu (mladistvý) byl propuštěn na svobodu.sedmiletém trestu (mladistvý) byl propuštěn na svobodu.  

 Způsob páchání : do úst nacpal kapesník a ústa ji přelepil Způsob páchání : do úst nacpal kapesník a ústa ji přelepil 
páskou. Šňůrou a tkaničkou od svých bot ji ovázal krk. páskou. Šňůrou a tkaničkou od svých bot ji ovázal krk.   

  Pak ji svlékl, zabalil do povlečení a vsunul do pytle. Dívku Pak ji svlékl, zabalil do povlečení a vsunul do pytle. Dívku 
zanesl do kůlny za domem, kde bydlel a uložil ji do staré zanesl do kůlny za domem, kde bydlel a uložil ji do staré 
ledničky. ledničky.   

        IQ : pod průměrem 82IQ : pod průměrem 82  
        Osobnost :rys agresivity, usnadněný necitlivostí a Osobnost :rys agresivity, usnadněný necitlivostí a 

lhostejností k lidem lhostejností k lidem   
  
  

  
        
          



Martin VostárekMartin Vostárek  
narozen 24.dubna 1969narozen 24.dubna 1969  
"Balíkový vrah" "Balíkový vrah" --  Praha Praha   

  



  

 ObětObět  ::  Naděžda Nováková, 32 let,Naděžda Nováková, 32 let,  

 Vražda spáchána : r. 2001,Vražda spáchána : r. 2001,  

 Motiv : žárlivostMotiv : žárlivost  

 Způsob páchání : úder do hlavy a uškrcení, po té Způsob páchání : úder do hlavy a uškrcení, po té 
porcování těla.porcování těla.  

 Osobnost : Osobnost : egocentristickáegocentristická, narcistická, bezohledná a , narcistická, bezohledná a 
nervově labilní se sníženou hladinou uvolňování agrese. nervově labilní se sníženou hladinou uvolňování agrese.   

 Povolání : bývalý zaměstnanec detektivní kanceláře.Povolání : bývalý zaměstnanec detektivní kanceláře.  

 Způsob utajení : kvadratura těla, zabalení balíků, Způsob utajení : kvadratura těla, zabalení balíků, 
odeslány poštou.odeslány poštou.  



Miroslav SomoraMiroslav Somora  
narozen 3. srpna 1944 narozen 3. srpna 1944 --  popraven v Praze popraven v Praze 

19781978  
  

  

Bez hodnocení – zfilmováno „ Smrt stopařek“ 



Pavel Peca Pavel Peca ––  případ z HKpřípad z HK  

 Viz fotoViz foto  



Případ Pavel PecaPřípad Pavel Peca  
      
    V květnu roku 1993 v Hradci Králové v V květnu roku 1993 v Hradci Králové v PlotištíchPlotištích  již rozvedený již rozvedený 

manžel, Pavel manžel, Pavel PecaPeca, v podnapilém stav ze žárlivosti sekerou napadl a , v podnapilém stav ze žárlivosti sekerou napadl a 
usmrtil mnohočetnými sečnými údery svou bývalou manželku a jejich usmrtil mnohočetnými sečnými údery svou bývalou manželku a jejich 
devatenáctiletou dceru Petru. Pak napsal doznání a přes hodinu čekal na devatenáctiletou dceru Petru. Pak napsal doznání a přes hodinu čekal na 
příchod své čtrnáctileté dcery Radky, přičemž byl rozhodnut ji rovněž příchod své čtrnáctileté dcery Radky, přičemž byl rozhodnut ji rovněž 
zavraždit. zavraždit.   

    Nechal ji projít bytem, kde uviděla brutálně usmrcené své nejbližší a Nechal ji projít bytem, kde uviděla brutálně usmrcené své nejbližší a 
chtěla utéci. ‚Otec‘ i ji však sekerou ubil k smrti. Pak sedl zpátky k chtěla utéci. ‚Otec‘ i ji však sekerou ubil k smrti. Pak sedl zpátky k 
rozepsanému dopisu a dopsal: ‚Nyní se mi trochu klepou ruce, zabil jsemrozepsanému dopisu a dopsal: ‚Nyní se mi trochu klepou ruce, zabil jsem  
i druhou dcerušku, i druhou dcerušku, RadunkuRadunku. Byl jsem se nyní vyzvracet. Už to není. Byl jsem se nyní vyzvracet. Už to není  
ono. Mám toho dost.‘ono. Mám toho dost.‘  
  Pak se podle svého tvrzení chtěl zabít tím, že se chtěl oběsit, ale Pak se podle svého tvrzení chtěl zabít tím, že se chtěl oběsit, ale 
neoběsil se, šel se prý utopit k Labi, ale uvědomil si, že umí plavat, chtěl neoběsil se, šel se prý utopit k Labi, ale uvědomil si, že umí plavat, chtěl 
se údajně i vrhnout pod vlak, ale skončil v hospodě, kde svůj čin zapíjel…se údajně i vrhnout pod vlak, ale skončil v hospodě, kde svůj čin zapíjel…  
Pozn. vyšetřovatele : ,, Dodnes mám před očima situaci na místě činu Pozn. vyšetřovatele : ,, Dodnes mám před očima situaci na místě činu ––  
dvě dívky a jedna žena, jejichž rozsekané krvavé mrtvoly byly poházené dvě dívky a jedna žena, jejichž rozsekané krvavé mrtvoly byly poházené 
kopretinami.kopretinami.´´´´  

Za svůj čin dostal  doživotní trest odnětí svobody.Za svůj čin dostal  doživotní trest odnětí svobody.  



Václav MrázekVáclav Mrázek--  sériový vrah 50 let. sériový vrah 50 let. 
min. stoletímin. století  

  

nar. 1925, popraven 1957 

motiv vražd – sexuální, nekrofilie 

Kriminální kariéra : 
- krádeže, 
- 7 vražd, 
- 4 pokusy vražd 
- 16 pohlavních zneužití 
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Jiří Straka Jiří Straka ––  spartakiádní vrah 1985spartakiádní vrah 1985  

  



Vrazi Vrazi ––  doživotní odsouzenídoživotní odsouzení  

    Věznice Valdice Věznice Valdice --  16 zabijáků16 zabijáků    
 Vladimír BayerVladimír Bayer  (31) (31) --  Vrah sedmileté neteře! Vrah sedmileté neteře! 

Ukryl ji do pytle a dal v kůlně do ledničky. Vedle Ukryl ji do pytle a dal v kůlně do ledničky. Vedle 
pytle s dívkou našli kriminalisté mrtvého psa.pytle s dívkou našli kriminalisté mrtvého psa.  

 Oto BiedermanOto Biederman  (33) (33) --  Odsouzen za pět vražd v Odsouzen za pět vražd v 
případu takzvaného kolínského gangu. případu takzvaného kolínského gangu. 
Nejznámější byla vražda vrátného v obchodním Nejznámější byla vražda vrátného v obchodním 
domě Krone.domě Krone.  

 Ludvík ČernýLudvík Černý  (41) (41) --  Spáchal pět vražd, byl Spáchal pět vražd, byl 
nejzákeřnější z gangu »orlických vrahů«, který nejzákeřnější z gangu »orlických vrahů«, který 
oběti shazoval v sudech s kyselinou do Orlické oběti shazoval v sudech s kyselinou do Orlické 
přehrady.přehrady.  



 Jaroslav HejnaJaroslav Hejna  (25) (25) --  Ze zištných důvodů Ze zištných důvodů 
zákeřně a brutálně zavraždil tři své známé. Těla zákeřně a brutálně zavraždil tři své známé. Těla 
obětí a jejich věci zakopával v lese.obětí a jejich věci zakopával v lese.  

 Jiří KajínekJiří Kajínek  (46) (46) --  Zastřelil plzeňského Zastřelil plzeňského 
podnikatele a jeho osobního ochránce, kteří podnikatele a jeho osobního ochránce, kteří 
cestovali v osobním autě. Druhý osobní ochránce cestovali v osobním autě. Druhý osobní ochránce 
přežil.přežil.  

 Viktor KalivodaViktor Kalivoda  (28) (28) --  »Lesní vrah« odsouzený »Lesní vrah« odsouzený 
za tři vraždy spáchané během tří dnů v lese. U za tři vraždy spáchané během tří dnů v lese. U 
Brna zastřelil manžele, u Kladna muže na Brna zastřelil manžele, u Kladna muže na 
procházce se psem.procházce se psem.  

 Josef KottJosef Kott  (48) (48) --  Během 48 hodin zastřelili spolu Během 48 hodin zastřelili spolu 
s Michalem Kutílkem dva muže a ubodali dvě s Michalem Kutílkem dva muže a ubodali dvě 
sedmnáctileté stopařky. Nikdy se nepřiznal.sedmnáctileté stopařky. Nikdy se nepřiznal.  
  



 Ivan RoubalIvan Roubal  (57) (57) --  Soukromému zemědělci soud Soukromému zemědělci soud 
prokázal pět vražd. Vraždil zásadně pro peníze. prokázal pět vražd. Vraždil zásadně pro peníze. 
Oběti vázal do kozelce tak, aby se samy uškrtily.Oběti vázal do kozelce tak, aby se samy uškrtily.  

 Dušan KazdaDušan Kazda  (33) (33) --  Zavraždil faráře (†78) z Zavraždil faráře (†78) z 
Třebenic na Litoměřicku, který ho vyrušil při Třebenic na Litoměřicku, který ho vyrušil při 
loupení na faře loupení na faře ––  utloukl ho a věci kolem zapálil.utloukl ho a věci kolem zapálil.  

 Juraj KučerákJuraj Kučerák  (36) (36) --  Zabil sekerou při hádce Zabil sekerou při hádce 
svého strýce, kterého poté obral o 350 korun. O svého strýce, kterého poté obral o 350 korun. O 
měsíc později zavraždil další dva muže.měsíc později zavraždil další dva muže.  

 J. SchottenhammelJ. Schottenhammel  (42) (42) --  Vrah se sexuální Vrah se sexuální 
deviací a sadistickými sklony. Zavraždil dívku deviací a sadistickými sklony. Zavraždil dívku 
(†20) a dvě ženy se zabít pokusil.(†20) a dvě ženy se zabít pokusil.  

 Miloslav SlámaMiloslav Sláma  (37) (37) --  Spáchal tři loupežné Spáchal tři loupežné 
vraždy starých žen. A o další čtyři další se vraždy starých žen. A o další čtyři další se 
pokusil. Nejstarší napadené bylo 94, nejmladší pokusil. Nejstarší napadené bylo 94, nejmladší 
67 let.67 let.  



 Jaroslav StodolaJaroslav Stodola  (40) (40) --  S manželkou Danou S manželkou Danou 
zavraždili osm starých a bezmocných lidí, které zavraždili osm starých a bezmocných lidí, které 
bili, svazovali a nakonec uškrtili kvůli penězům. bili, svazovali a nakonec uškrtili kvůli penězům.   

 Miloslav ŠirůčekMiloslav Širůček  (27) (27) --  Odsouzený za vyvraždění Odsouzený za vyvraždění 
rodiny. Dvakrát střelil do hlavy bratra, potom rodiny. Dvakrát střelil do hlavy bratra, potom 
střelil do hlavy otce a nakonec i matku.střelil do hlavy otce a nakonec i matku.  

 Petr ZápotockýPetr Zápotocký  (42) (42) --  Zavraždil sousedku a Zavraždil sousedku a 
zahrabal ji na skládku za vesnicí. Tělo se našlo zahrabal ji na skládku za vesnicí. Tělo se našlo 
až po dvou letech. Zápotocký tvrdil: Mrtvolu až po dvou letech. Zápotocký tvrdil: Mrtvolu 
nikdy nenajdete.nikdy nenajdete.  

 Zhang Qui LiangZhang Qui Liang  (33) (33) --  Sekerkou zmasakroval tři Sekerkou zmasakroval tři 
vietnamské krajany v Děčíně. Zázrakem přežil vietnamské krajany v Děčíně. Zázrakem přežil 
kojenec, kterého tam po 120 hodinách o hladu kojenec, kterého tam po 120 hodinách o hladu 
policisté našli.policisté našli.  

  

  



    Věznice Mírov Věznice Mírov --  12 hrdlořezů12 hrdlořezů  
 Ondrej GažikOndrej Gažik  (53) (53) --  Kradl v rodinném domku, kde Kradl v rodinném domku, kde 

ho přistihl jeho majitel. Brutálně ho proto ubil ho přistihl jeho majitel. Brutálně ho proto ubil 
sekerou. Foto není k dispozici.sekerou. Foto není k dispozici.  

 Vladimír HerbrychVladimír Herbrych  (53) (53) --  Zavraždil vlastní matku. Zavraždil vlastní matku. 
Ženu nejprve znásilnil a poté velmi brutálním Ženu nejprve znásilnil a poté velmi brutálním 
způsobem zardousil.způsobem zardousil.  

 Stanislav LackoStanislav Lacko  (50) (50) --  Bývalý boxer zavraždil Bývalý boxer zavraždil 
sedmdesátiletou ženu, kterou odvlekl do sklepa a sedmdesátiletou ženu, kterou odvlekl do sklepa a 
utloukl k smrti.utloukl k smrti.  

 Dušan KotlárDušan Kotlár  (43) (43) --  Vraždil maskovaný kuklou v Vraždil maskovaný kuklou v 
domě s pečovatelskou službou. Svázal jeho domě s pečovatelskou službou. Svázal jeho 
obyvatelku, do úst jí nacpal roubík, žena zemřela.obyvatelku, do úst jí nacpal roubík, žena zemřela.  

 Ivan LázokIvan Lázok  (51) (51) --  Ubodal v krkonošských lesích Ubodal v krkonošských lesích 
nožem dívku (†17), kterou náhodně potkal. nožem dívku (†17), kterou náhodně potkal. 
Kromě doživotí musel podstoupit kastraci. Kromě doživotí musel podstoupit kastraci.   



 Pavel PecaPavel Peca  (58) (58) --  Sekerou brutálně zavraždil Sekerou brutálně zavraždil 
bývalou manželku a dvě dcery. Devatenáctiletou bývalou manželku a dvě dcery. Devatenáctiletou 
Petru a čtrnáctiletou Radku.Petru a čtrnáctiletou Radku.  

 Bohumír VacíkBohumír Vacík  (56) (56) --  Zavraždil tři členy Zavraždil tři členy 
vietnamské rodiny, od které si půjčil 28 tisíc Kč. vietnamské rodiny, od které si půjčil 28 tisíc Kč. 
Žena byla v devátém měsíci těhotenství, je Žena byla v devátém měsíci těhotenství, je 
vrahem čtyř lidí.vrahem čtyř lidí.  

 Jiří ŠoutaJiří Šouta  (51) (51) --  Při útěku z budovy policie bodl Při útěku z budovy policie bodl 
kuchyňským nožem do hrudníku službukonajícího kuchyňským nožem do hrudníku službukonajícího 
policistu.policistu.  

 Jan UhljarJan Uhljar  (35) (35) --  Tříletého syna zabil sedmi Tříletého syna zabil sedmi 
ranami kladivem a 16 ranami nožem. Manželku ranami kladivem a 16 ranami nožem. Manželku 
ubodal 50 ranami kuchyňským nožem.ubodal 50 ranami kuchyňským nožem.  

    



 Martin VlasákMartin Vlasák  (33) (33) --  Kvůli dluhům, které měl z Kvůli dluhům, které měl z 
her automatů, zastřelil během jediné noci her automatů, zastřelil během jediné noci 
taxikáře a pracovníka benzinky. Pro 13 tisíc.taxikáře a pracovníka benzinky. Pro 13 tisíc.  

 Zdeněk VocásekZdeněk Vocásek  (47) (47) --  Dva muže umlátil Dva muže umlátil 
kladivem, třetí naštěstí útok přežil. Jen o vlásek kladivem, třetí naštěstí útok přežil. Jen o vlásek 
unikl v roce 1989 šibenici. Požádal o propuštění unikl v roce 1989 šibenici. Požádal o propuštění 
z basy.z basy.  

 Jaroslav ZezulaJaroslav Zezula  (57) (57) --  Nožem ubodal dědečka, Nožem ubodal dědečka, 
když mu ani po mučení neřekl, kde má peníze. když mu ani po mučení neřekl, kde má peníze. 
Pak sekáčkem zavraždil pro 250 Kč dalšího Pak sekáčkem zavraždil pro 250 Kč dalšího 
starce.starce.  

  

  



      Věznice Opava Věznice Opava --  3 vražedkyně3 vražedkyně  
 Jaroslava FabiánováJaroslava Fabiánová  (41) (41) --  Dva důchodce ubila Dva důchodce ubila 

kladivem, jako prostitutka otrávila léky kladivem, jako prostitutka otrávila léky 
»zákazníka« a čtvrtou oběť ubodala.»zákazníka« a čtvrtou oběť ubodala.  

 Miroslava KukačkováMiroslava Kukačková  (79) (79) --  Nejstarší doživotní Nejstarší doživotní 
vězenkyně. V Německu odsouzena za objednání vězenkyně. V Německu odsouzena za objednání 
vraždy manžela. Pyká v Česku. vraždy manžela. Pyká v Česku.   

 Dana StodolováDana Stodolová  (36) (36) --  S manželem Jaroslavem S manželem Jaroslavem 
zavraždili osm bezmocných lidí, které bili, zavraždili osm bezmocných lidí, které bili, 
svazovali a nakonec uškrtili pro peníze.svazovali a nakonec uškrtili pro peníze.  

    Věznice Rýnovice Věznice Rýnovice --  1 čtyřnásobný vrah1 čtyřnásobný vrah  
 Michael KutílekMichael Kutílek  (56) (56) --  Během 48 hodin zastřelili Během 48 hodin zastřelili 

spolu s Josefem Kottem dva muže a ubodali dvě spolu s Josefem Kottem dva muže a ubodali dvě 
sedmnáctileté stopařky.sedmnáctileté stopařky.  
  
  



  

  

  

 V poslední době umístění vrahů v V poslední době umístění vrahů v 
jednotlivých věznicích již nemusí být jednotlivých věznicích již nemusí být 
aktuální, vzhledem k tomu, že jsou z aktuální, vzhledem k tomu, že jsou z 
taktických důvodů přemísťováni.taktických důvodů přemísťováni.  


