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Nad údolím potoka Botiče, za starými hradbami města Prahy, poblíž
Nuselského mostu, leží Karlov. Roku 1350 zde král Karel IV. založil
klášter řádu augustiniánů s kostelem Nanebevzetí panny Marie a Karla
Velikého. Na příkaz císaře Josefa II. se však v 18. století z kláštera stala
nemocnice.
V 60. letech 20. století převzalo bývalý klášter Ministerstvo vnitra,
součást vlády, která se stará o správu země a také řídí státní policii.
Celý Karlov nechalo důkladně opravit. Potom sem přestěhovalo archiv
a také zde zřídilo muzeum.
Od roku 1991 nese název „Muzeum Policie České republiky“.
Návštěvníci se v něm dozvědí, jak vznikla a jak se vyvíjela policie na
našem území, jakou používala techniku, výstroj, výzbroj, kriminalistické
pátrací metody a jaké případy vyšetřovala.
Dozví se v něm i mnohé o historii Karlova…
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Legenda:
V archivu muzea je i zápisník, podepsaný: „Četnický strážmistr
Augustin Klicpera“. Kdo to byl? Vlastně nevíme, jeho služební spis se
nedochoval. Máme jen zápisník, který zřejmě používal jako služební
pomůcku, a kolem něj řadu záhad…
Například je v něm založena fotografie četníka v uniformě z 20. let
20. století s popisem „strážmistr Antonín Karafiát“. Jeden zápisník,
jedna fotografie, ale dvě jména a příjmení se stejnými iniciály – A. K.
Používal snad jeden četník dvě jména? Nebo to byli dva různí lidé? A
kdo byl chlapec na další vložené fotografii? Ani to zatím nevíme…
Další záhadou je, že v zápisníku jsou poznámky zřejmě kdysi
zapsané Klicperou, ale i záznamy mnohem pozdější, vlastně z doby
celkem nedávné. Znamená to, že zápisník někdo od Klicpery převzal a
používal dál? Kdo? Nevíme…
Kromě běžných poznámek jsou v zápisníku i popisy některých
pátracích metod a kriminálních případů. Čtení neveselé, ale poučné.
Právě kvůli poučení jsme některé upravené případy z Klicperova
zápisníku zařadili s úkoly pro vás do tohoto pracovního sešitu…
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Nejdříve ale něco z policejního dějepisu: Strážci zákona se vždy řídili
heslem „Pomáhat a chránit“. Ne vždy ale vypadali tak, jako dnes…
V 18. století, kdy Čechy a Morava náležely k rakouskému císařství, se
císař pán a jeho vláda rozhodli zřídit v důležitých městech státní policii.
V Praze k tomu došlo v roce 1785. O pořádek a bezpečnost ale bylo
nutno se postarat i na venkově. Proto v polovině 19. století vzniklo
četnictvo (gendarmerie), které začalo hlídat všude tam, kde nepůsobila
státní policie. Navíc na pořádek dohlíželi i obecní a městští strážníci.

Policista v roce 1911 v černé uniformě s nezbytným zápisníkem a četník
v roce 1914 v zelené uniformě s bodákem („bajonetem“) na karabině.
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Malá ukázka z výzbroje starých četníků a policistů:

Dvě zbraně, dva názvy. Který název patří ke které zbrani ?
Revolver Rast-Gasser 1898 ráže 8mm / fotografie číslo:
Karabina Mannlicher 1895 ráže 8mm / fotografie číslo:
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V roce 1918 skončila první světová válka a Rakousko – Uhersko
se rozpadlo na několik menších států. Dne 28. října 1918 vznikla
Československá republika v čele s prezidentem T. G. Masarykem.
Čeští policisté a četníci vstoupili do jejích služeb
a velmi se zasloužili o obnovení klidu a pořádku v celé zemi.

Policisté – 30. léta

Policejní autokar Walther PN

Četníci – 30. léta
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Muzeum Policie ČR vystavuje mnoho věcí z výstroje a výzbroje
historických strážců zákona.
Toto je uniforma vrchního strážmistra československého četnictva
z roku 1938, jeho služební šavle a pistole ČZ vzor 24 ráže 9 mm.
§------------------------------------------------------------------------------------§
Vlevo vidíte střední znak Československé republiky z četnické přilby.
Skládá se z menších znaků zemí: Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko a
Podkarpatská Rus. Připište tyto země správně ke znakům:
Orlice vpravo dole
…………………………………….
Orlice vlevo dole
…………………………………….
Lev uprostřed
…………………………………….
Medvěd vpravo nahoře
…………………………………….
Dvouramenný kříž vlevo nahoře …………………………………….
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Československá republika dala policistům a četníkům nejen nové
uniformy a odznaky, ale i techniku a výzbroj.

Pušku vzor 24 ráže 7,92 mm systém Mauser ze Zbrojovky v Brně dostali
vojáci a policisté. Pro četníky tam vyrobili krátkou pušku vzor 33.

Co znamená ráže, uvedená v milimetrech?
a) průbojnost střely v terči
b) průměr (šířka) střely a vývrtu hlavně
c) výška, do které je v nábojnici nasypán střelný prach
d) dolet střely po výstřelu z hlavně
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V letech 1938–1945 se mnozí četníci a policisté vyznamenali v boji za
svobodu naší vlasti proti nacistům. V roce 1945 vláda Československé
republiky rozhodla, že spojí dohromady četníky, policisty a nové
dobrovolníky a zřídí jednotný Sbor národní bezpečnosti (SNB). V letech
1948–1989 sloužil komunistickému režimu a podílel se na potlačování
lidských práv a svobod. Zejména jeho nejpočetnější složka – VB – však
konala i pořádkovou, dopravní a kriminální službu, tedy normální
policejní činnost, za kterou se ani dnes nemusí stydět…

Hlídky VB v 70. letech
Otázka: Co znamenala zkratka „VB“?
a) Velký Bratr, b)Veřejná Bezpečnost,

LADA 1200
c)Vítězní Budovatelé.

Z výzbroje VB: Pistole ČZ-50 r. 7,65mm a samopal vz. 61 „Škorpion“.
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V roce 1989 u nás „sametová revoluce“ znovu nastolila demokracii.
Lidé získali více svobody. Změnily se i bezpečnostní složky.
V roce 1991 vznikla Policie České republiky (PČR), která na celém
území našeho státu zajišťuje službu pořádkové, dopravní a kriminální
policie. Řada obcí a měst také znovu zřídila obecní a městskou policii.

Odznak s číslem a nášivka na stejnokroj Policie České republiky.
Policista ve službě musí přijmout oznámení i od dítěte, je-li to nutné.
V takovém případě říkej jen pravdu a nic si nevymýšlej.
Otázka: Telefonní číslo policejního tísňového volání je: ……….

Z výzbroje PČR: Pistole ČZ 75D ráže 9 mm a samopal MP-5.
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Policista se prokazuje stejnokrojem nebo služebním průkazem:

10

Pořádkoví a dopravní policisté slouží ve stejnokroji (uniformě), ale
kriminalisté většinou pátrají v občanském oděvu, aby nebyli tak nápadní
a mohli zločince lépe sledovat. Proto také mají ke služebnímu průkazu
ještě zvláštní odznak kriminální policie:
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ZÁKONY
§
Jsou to pravidla, která platí pro každého. Většina lidí je dobrovolně
dodržuje, protože ví, že klid a pořádek je výhodný pro všechny.
Zákony jsou napsané dosti složitě. Základní pravidlo je ale jednoduché:
NEDĚLEJ JINÉMU ČLOVĚKU TO,
CO NECHCEŠ, ABY NĚKDO UDĚLAL TOBĚ….
§------------------------------------------------------------------------------------§
Kdo poruší zákon, toho čeká trest. Za přestupky hrozí napomenutí nebo
peněžitá pokuta, za trestné činy třeba i vězení. Vinu ale musíme
pachateli dokázat. Na tom se podílejí hlavně policisté, státní zástupci,
soudci, úřady a experti z různých oborů. Metodami boje s trestnou
činností (kriminalitou) se zabývá KRIMINALISTIKA. Boj s trestnou
činností vedou KRIMINALISTÉ. „Kriminálník“ je pachatel, který
trestnou činnost páchá. Doufáme, že to nebude nikdo z vás…
§------------------------------------------------------------------------------------§
PŘÍLIŠ MLADÍ LUPIČI – září 1995, Ústí nad Labem:
Dva chlapci ve věku 11 a 13 let přepadli desetiletého školáka, zbili ho,
zranili a vzali mu tašku a peníze. Tím spáchali zločin – loupež a ublížení
na zdraví. V takto vážném případě musí policisté zakročit i proti
dětským pachatelům. Zadrželi je při útěku s uloupenými věcmi, odvezli
na místní policejní oddělení, zavolali rodiče a sociální pracovníky a
případ vyšetřili. Nezletilé děti nejsou trestně odpovědné, soud jim ale
může nařídit ochrannou výchovu, dohled, nebo jiné výchovné opatření.
§------------------------------------------------------------------------------------§
JEDINÁ SVĚDKYNĚ – červen 2000, České Budějovice:
Někdy policisté musí dítě vyslechnout jako svědka. Desetiletá Hanka
viděla dopravní nehodu, kdy auto srazilo chodce na přechodu. Přijeli
dopravní policisté a dívka jim řekla, co viděla. Byla jediným svědkem.
Policisté se proto domluvili s její matkou, aby obě přišly na policejní
oddělení k sepsání svědecké výpovědi. To je obvyklý postup.
§------------------------------------------------------------------------------------§
Policista musí také dodržovat zákon. Neodvádí dítě přímo z ulice někam
do neznáma. Jeho výslech si předem domluví s dospělým člověkem,
který má právo na dítě dohlížet a ten je u výslechu přítomen (rodiče,
učitelé, sociální pracovníci, dětští lékaři, psychologové…). Výslech se
zpravidla koná v úřední budově (policejní oddělení, úřad, škola…).
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POLICEJNÍHO VÝSLECHU SE BÁT NEMUSÍTE
Křik, výhrůžky nebo snad nějaké středověké hrůzy z hladomorny
v podzemí strašidelného hradu, nic takového vás tam nečeká…

§

Bez výslechu svědků se ale vyšetřování žádného případu neobejde. Dítě
potřebuje bezpečí, pohodu a jistotu. Platí to i ve chvíli, kdy má mluvit o
věcech, které nejsou k smíchu, ale říct se prostě musí… Věděli to staří
četníci a vědí to i dnešní policisté, kteří se snaží děti chránit. Kladou jim
srozumitelné otázky a žádají od nich pravdivé odpovědi. Dbají na to,
aby výslech proběhl v přátelském, příjemném prostředí. Proto často
využívají i speciální výslechové místnosti, které vypadají spíše jako
dětský pokojík než policejní kancelář. Například tuto „výslechovku“
zařídili policisté v Benešově. Některé děti z ní ani nechtěly odejít…

Otázka: Zákony, které popisují trestné činy a způsob jejich vyšetřování
se jmenují: a) městské vyhlášky o ochraně veřejného pořádku,
b) kodex zla a kodex cti,
c) trestní zákon a trestní řád.
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REPRESE – PREVENCE
§
Četníci a policisté svými zákroky represivně potlačovali trestnou
činnost. Snažili se ale trestným činům a různým neštěstím i preventivně
předejít a zabránit. Hlídkovali, dohlíželi a upozorňovali dospělé i děti,
na co si mají dát pozor. Četník ani policista nemohl být všude…
ZATOULANÝ VAŠEK – Děčínská vrchovina, jaro 1935
§
Malý Vašek rodičům neřekl, kam jde. Ve skalnatých lesích se zatoulal a
nemohl najít cestu domů. Vypátrali ho mladí četníci z pohotovostního
oddílu. Druhý den přišli do školy, aby děti náležitě poučili…
Otázky k zamyšlení:
V čem udělal Vašek chybu?
Co může člověk udělat, aby v neznámém terénu nezabloudil?

I dnešní policisté a strážníci se zabývají represí i prevencí.
Policie ČR má ve svých řadách policejní preventisty. Jejich hlavním
úkolem je informovat děti i dospělé lidi o tom, jak mohou správným
chováním nebo i technickými řešeními ochránit sebe i svůj majetek.
Setkat se s nimi můžete při různých akcích pro veřejnost, ale
spolupracují i se školami a dalšími organizacemi…
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Většinou se setkáte s dobrými lidmi. Bohužel, ne vždy…
§------------------------------------------------------------------------------------§
FALEŠNÝ POLICAJT – leden 1988, Praha 2:
Za dvanáctiletou S. vstoupil do domu cizí muž. Představil se jako
„policista“ („příslušník VB“), ukázal nějaký odznak a ptal se, zda
v domě bydlí „pan Vrba“. Pak řekl, že ji musí „prohledat a odvést
k výslechu“. Dívku chytil a snažil se jí svléknout oblečení. S. pochopila,
že to není pravý policista. Začala se bránit a volat o pomoc. Naštěstí
přišla rázná sousedka a falešný „policajt“ raději utekl. Stejným
způsobem obtěžoval i další dvě dívky ve věku 11 a 12 let. VB po něm
začala pátrat. S pomocí svědkyň kriminalisté sestavili portrét pachatele.
I podle identikitu ho nakonec dopadli a předali soudu k potrestání…
§------------------------------------------------------------------------------------§
SUROVEC VE VÝTAHU – květen 1987, Praha 5:
Za jedenáctiletou P. nastoupil do kabiny domovního výtahu neznámý
muž. Chytil ji za krk, sjel s ní výtahem do sklepa a tam ji surově týral…
Těžce zraněnou dívku našla sousedka a poskytla jí pomoc. Kriminalisté
VB zajistili stopy na místě činu a důkladně vyslechli všechny lidi z domu
i okolí. Prostřednictvím televize, rozhlasu a tisku požádali veřejnost o
spolupráci. Díky tomu nakonec dopadli osmadvacetiletého Š. A., který
se pod tíhou důkazů ke zločinu přiznal.
Svůj ničemný život ukončil ve vězení…
§------------------------------------------------------------------------------------§
OPRAVÁŘ NEBO ZLODĚJ? – březen 1975, Plzeň:
Muž v montérkách s pracovní brašnou zazvonil u dveří bytu, v němž
byla sama doma desetiletá K. Řekl jí, že musí dovnitř, aby opravil
vodovod. Dívka otevřela dveře. Muž jí chytil, zamkl v komoře a začal v
bytě krást. Nevšiml si ale, že z komory vedlo okénko do úzkého světlíku,
v němž byla i okna sousedních bytů. K. zaťukala smetákem na nejbližší
z nich. Všechno řekla sousedce, která byla naštěstí doma. Přivolaná
hlídka VB pak zadržela zloděje ve chvíli, kdy se snažil odejít z domu
s brašnou, plnou věcí, ukradených z bytu…
§------------------------------------------------------------------------------------§
Případy drsné, naštěstí výjimečné, ale svým způsobem poučné…
Otázka k zamyšlení:
Mohla děvčata v těchto případech udělat něco, aby se jim to nestalo?
15

Otázka: Portrét neznámé osoby (pachatele, poškozeného, nebo svědka),
složený či namalovaný podle výpovědi svědků se nazývá:
a) identikit, b) obrázek, c) krimiportrét.

1

3

2

4
K vytvoření podoby neznámé osoby využívali kriminalisté policejní
malíře (1,2), později průhledné fólie s různými prvky obličeje, složené
přes sebe na posuvném rámečku (3). Dnes k takzvané „portrétní
identifikaci“ nejčastěji používají počítačový systém w PORIDOS (4).
Úkol: Domluvte se s kamarády a namalujte navzájem své portréty jen
podle paměti. Pak se sejděte a porovnejte svá díla se skutečností…
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ZMIZELÝ KLUK – duben 1914, Praha - Vinohrady
§
Jít s někým cizím do neznáma není dobrý nápad. Ne každý má totiž
dobré úmysly. Platí to dnes a platilo to i před více než sto lety…
V roce 1914 pražská policie usilovně pátrala po nebezpečném zločinci,
který ohrožoval děti. Seznámil se s nimi a pak jim nabízel peníze, když
mu odnesou balíček. Ty, co se nechaly zlákat, odvedl zločinec na
opuštěná místa a dopustil se na nich násilí. Nejhůř dopadl jedenáctiletý
Rudolf Čáp, který 13. dubna 1914 zmizel beze stopy…
Policisté tehdy obešli všechny školy a varovali děti, aby se nenechaly
zlákat a podezřelá setkání jim oznámily. Dne 9. května 1914 devítiletý
Bedřich Šusta upozornil hlídkujícího policistu na cizího muže, který ho
předtím zval, aby šel s ním. Policista muže ihned zadržel. Jmenoval se
Christo Ftičev. Při rekognici ho poznaly všechny dotčené děti. Soudce
ho vsadil do těžkého žaláře. Zjistilo se také, že podobné zločiny páchal i
v Bulharsku. Tam ho čekal ještě tvrdší trest…

Pátrací relace s popisem Rudolfa Čápa v Policejním oznamovateli
z roku 1914. Přes veškeré úsilí četníci ani policisté tohoto chlapce
nikdy nenašli. A vám je snad jasné, jakou chybu tenkrát udělal…
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Označte křížkem správnou odpověď:
§
Vyšetřovací úkon, při němž svědek poznává pachatele ve skupině
jiných lidí nebo na fotografiích se nazývá:
a) Poznávací zkouška, b) Rekognice, c) Schovávaná.
§
Fotografie Christo Ftičeva bohužel v Klicperově zápisníku není.
Použijeme z něj tedy jiné čelní fotky starých zločinců. Označte tu, na
které je stejný muž jako na boční fotografii s otazníkem vpravo dole:

1987 - Rekognice s figuranty. Ve skutečnosti nemají zakryté obličeje.
Vpravo dole příklad trojdílné fotografie zločince z roku 1989.
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STOPY KASAŘE – rok 1924, vloupání do trezoru v Libochovicích

§

Četničtí pátrači na místě činu zajistili otisky bot a nohou a otisky prstů.
Díky těmto stopám usvědčili „kasaře“Aloise Košťála a dalšího zloděje.
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V roce 1927 jiný pachatel podstrčil na místo činu vloupání ve Smolnici
střepy s Košťálovými otisky prstů. Alois Košťál byl ale v té době ještě ve
vězení. Už se zdálo, že jsou na světě dva lidé se stejnými otisky prstů,
což z vědeckého hlediska není možné… Záhadu vyřešili četničtí pátrači.
Porovnáním střepů zjistili, že střepy s Košťálovými otisky do rozbitého
okna nepatří. Skutečného pachatele dopadli, protože o něm věděli, že se
již dříve rád vloupával do domů přes rozbitá okna…
Inu, stopu musíme nalézt, ale i správně vyhodnotit.

Z četnické fotodokumentace vloupání ve Smolnici.
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Kriminalistický technik zvýraznil jemným štětcem a hliníkovým práškem
(argentorátem) otisky prstů na vykradeném trezoru. Poté je sejmul na
daktyloskopickou lepící fólii pro další zkoumání…
21

Porovnání stopy z místa činu s otiskem prstu známé osoby.
Otázka:
§
Nauka o obrazcích papilárních linií na vnitřních stranách posledních
článků prstů, na dlaních a chodidlech se nazývá:
a) Dotykové stopařství, b) Daktyloskopie, c) Papilárismus.
Cvičný úkol:
§
Připrav si černý tuhový (grafitový) prášek, jemný štětec, průhlednou
lepící pásku a bílý papír. Dá se to sehnat v papírnictví nebo výtvarných
potřebách. Hliník raději nepoužívej, pro kriminalisty je sice dobrý, ale
je nezdravý… Dotkni se holou rukou skla. Chvíli nech pot zaschnout.
Poté přetři stejné místo štětcem s práškem, který by se měl zachytit na
tvé stopě. Pásku nalep rovně na stopu, sloupni ji a přilep na papír.
Porovnáním s otiskem jiného člověka zjistíš to, co kdysi vědec
Jan Evangelista Purkyně, četník Josef Povondra, policista František
Protivenský a další průkopníci – že tvé papilární linie jsou jedinečné.
22

Líc daktyloskopické karty z roku 1931

23

Kriminalisté musí nalezené stopy porovnat s otisky prstů různých osob.
Dnes jim s tím pomáhá i počítačový systém AFIS…
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Každý kus nářadí má rozdílný materiál, tvar i opotřebování.
Na dveřích nebo zámcích tedy zanechává jiné vtisky, rýhy a sešinutí.
To si uvědomil i četník Ladislav Havlíček a vymyslel pátrací metodu ke
zjištění mechanických stop nástroje, použitého „kasařem“ při vloupání.
Otázka – Jak se tato metoda nazývá?

§

a) policejní strojírenství, b) dlátošrouboskopie, c) mechanoskopie.

Vykradený trezor

„Kasařské“ nářadí a výzbroj

Cvičný úkol:
Na kus plechu, plastu nebo dřeva udělej podobné stopy dvěma různými
kusy nářadí. Poté pod lupou prozkoumej vzniklé vtisky, rýhy a sešinutí.
Možná i sám rozpoznáš rozdílné stopy nástrojů…
Pozor – když pracuješ s ostrým nástrojem, tak vždy ostřím a špičkou
od těla a ne ani proti jinému člověku!
25

VYDĚRAČI – Dolní Lhota, rok 1930
§
V obci Dolní Lhota řádili neznámí vyděrači. Posílali sedlákům výhrůžné
dopisy, které podepisovali jako „Bratrstvo odplaty“. Chtěli peníze,
jinak je prý zabijí, zapálí dům, otráví vodu a čert ví co ještě. Lidé se báli
a raději jim platili. Peníze nechávali na různých místech v lese, jak
vyděrači chtěli. Četníkům nikdo nic nehlásil. Až jednou strážmistra
Klicperu na obchůzce oslovil Vašek, desetiletý syn sedláka Loudy.
Všechno mu řekl a předal výhrůžný dopis, který vyděrači poslali jeho
rodičům. Do pátrání se zapojili nejen četníci z místní stanice, ale i
četnická pátrací stanice z okresního města. Zjistili, že vyděračské dopisy
chodí lidem i v jiných vesnicích. Nakonec přesvědčili sedláka Loudu i
další, aby se přestali bát a svědčili. Na jednoho z vyděračů si pak
četníci počkali v lese, když si přišel pro uložené peníze…

Již dříve byl soudem potrestán za to, že ukradl peníze v bance, kde
pracoval. Nyní měl i spolupachatele, potulnou tlupu zločinců drsného
zjevu, kteří zastrašovali a napadali rodiny sedláků. Kromě jiných
pátracích metod četníci použili k jejich usvědčení vyhodnocení písma.
Při zneškodnění celé bandy pak přišly ke slovu i zbraně…
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Otázka:
Zkoumáním rukopisu za účelem zjištění pisatele se zabývá:
a) Písmoznalectví, b) Grafická expertíza, c) Škrabopisologie.

§

Pátrací úkol:
Četníci zajistili tento výhrůžný dopis:

Zajistili také vzory písma sedmi podezřelých osob.
Kdo z nich napsal tento výhrůžný dopis?

§

Překonat strach z vyděračů a násilníků je někdy těžké, ale člověk to
musí dokázat. Jinak ztratí svobodu i bezpečí. V našem případě sedlákům
pomohla nejen ochrana od četníků, ale i to, že se spojili, radili se a
začali si více pomáhat. Už v tom nebyli sami. V jednotě je síla…
27
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Otázka:
Kriminalistická metoda, která zkoumá stopy bosých nohou, obuvi,
dopravních prostředků, zvířat a částí lidského těla, na nichž nejsou
papilární linie (uší, zubů, rtů… ) se nazývá:
a) Policejní stopařství, b) Šlápotovka, c) Trasologie.

§

Při ohledání místa činu dostane každá stopa číslo, pod nímž je její
poloha přesně zakreslena do plánku. Zajišťuje se nejprve fotograficky
s přiloženým měřítkem. Plošnou stopu z hladkého povrchu lze sejmout
lepící fólií nebo páskou. U objemové trasologické stopy v terénu se
zhotovuje odlitek například ze sádry (dnes se používají i jiné materiály),
jako to dělá kriminalistický technik VB na místě činu v 80. letech…

30

Cvičný úkol: Sádrový prášek nasyp do vody a důkladně rozmíchej.
„Kaši“ nalij do stopy v hlíně a nech vytvrdnout. Poté odlitek očisti.
Snad se ti to povede tak, jako četníkům v tomto případě ze 30. let…
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ÚNOS – Praha 9, duben 1987
§
Třináctiletý Mirek šel odlehlou ulicí na okraji města, když u něj
zastavilo auto. Řidič otevřel dveře a ptal se ho na cestu. Mirek
přistoupil blízko k autu. Pachatel ho chytil, násilím vtáhl dovnitř, odvezl
na opuštěné místo u Kolína a zavřel do garáže… Nebyla to naštěstí tak
spolehlivá „klec“, jak si únosce myslel. Když Mirek zůstal v garáži sám,
podařilo se mu otevřít vrata, utéct na svobodu a případ ohlásit.
Kriminální služba VB zajistila stopy na místě únosu, posílila hlídky
v celé oblasti a podle získaného popisu vytypovala možného pachatele.
Usvědčili ho pomocí svědectví poškozeného a vyhodnocení stop…
Otázka k zamyšlení: Udělal Mirek nějakou chybu ?

Sádrové odlitky stop boty pachatele a pneumatiky auta.
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PŘEPAD ZE ZÁLOHY – Krušné hory, říjen 1978
§
Dvacetipětiletý D. H. se schoval za strom u cesty a počkal si na
čtrnáctiletého Jirku, který si při chůzi četl časopis. Odvlekl ho do křoví,
povalil na zem, bil a škrtil. V té chvíli chlapec uchopil kámen, jímž
uhodil útočníka do hlavy. D. H. pozbyl vědomí a krvácel. Jirka utekl do
bezpečí a zavolal na linku 158 z telefonní budky. Měl jen lehká zranění,
ale byl hodně vyděšený. Nechápal, proč ho zločinec napadl…
Příslušníci VB propátrali okolí, zadrželi zraněného D. H. a po ošetření
v nemocnici ho obvinili z několika trestných činů. Kromě jiných stop
zajistili technici i biologické stopy – krev, sliny, vlasy… I tehdy se z nich
v laboratoři dalo zjistit, k jaké skupině jejich „vylučovatel“ patřil.
Existují skupiny lidí s různými krevními typy - A, B, AB, nula, Rh+, Rh-,
M, N, MN i další. Stopy na Jirkových šatech měly stejnou skupinu / typ
jako útočník a dokazovaly těsný fyzický kontakt mezi nimi…
Dnes již mohou genetici z těchto vzorků určit nejen skupinu, ale i
konkrétního člověka. Lidské tělo je složeno z obrovského množství
maličkých, okem neviditelných částic. V každém člověku jsou
uspořádány trochu jinak, tedy každý člověk má jiný profil DNA
(deoxyribonucleic acid – česky: deoxyribonukleová kyselina), jiný
informační kód – GEN. A právě to se dnes již dá v laboratoři zjistit z
krve, slin, vlasů i jiných vzorků, pocházejících z lidského těla.

Stopy zápasu: Ztracená Jirkova bota a kámen, který použil jako zbraň…
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Otázka: Byl Jirka potrestán za ublížení na zdraví?
§
a) ANO, způsobil jinému člověku těžké zranění, což je vždy trestný čin.
b) NE, byla to nutná obrana proti nebezpečnému, trvajícímu útoku.
Nutná obrana má podle zákona dvě podmínky:
§
1) Bránit se můžeš jen proti útoku, který trvá (útočník tě už bije, kope,
škrtí, vleče, svírá…), nebo alespoň přímo hrozí (útočník je tak
blízko, že už na tebe dosáhne a vrhá se na tebe, napřahuje se, aby
tě praštil, kopnul…). Nesmíš ale oplácet útok, který už skončil.
2) Tvá obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
Nebuď zbytečně surový, když to není nutné – třeba když tě napadne
slabší, menší dítě. Když ale čelíš útoku někoho mnohem silnějšího a
máš třeba i poziční nevýhodu (Jirka ležel na zemi a D. H. na něm
seděl), musíš tu přesilu něčím vyrovnat, jinak je s tebou konec…
Zbraň je podle zákona cokoliv, čím lze učinit útok důraznější, takže
třeba i kámen. Za útok se zbraní je větší trest. Ale Jirka se bránil.
Praštit někoho kamenem do hlavy je surovost. Ale byla to zbytečná
surovost? Nakonec všichni uznali, že byl v právu. Měl vlastně velké
štěstí, že se vůbec ubránil. Zbývá otázka: V čem Jirka udělal chybu ?
Ještě malá, důležitá poznámka: Nutná obrana je myšlena jen proti
opravdu nebezpečnému, zločinnému útoku. Do vyrovnaného dětského
zápolení, kdy nejste vážně ohroženi, zbraně ani surovosti nepatří…

Služební ocelová pouta RALK, používaná veřejnou bezpečností a
později i Policií ČR. Spoutaly i ruce zločinců v popsaných případech…
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DIVOKÉ POHRANIČÍ – září 1938, Chebsko

§

Češi a Němci dnes žijí v míru a věříme, že už to tak navždy zůstane.
Mír je dobrý pro obě strany. V září roku 1938 ale bylo vše jinak.
V pohraničí řádily ozbrojené bandy nacistů a útočily na Čechy, ale i na
ty Němce, kteří s nimi nesouhlasili. Přestřelky byly na denním pořádku.
Jednou nacisté přepadli malou policejní stanici poblíž Chebu. Ukradli
několik pušek a pistolí a uprchli. Krátce na to někdo prostřelil okno
auta, kterým jeli další policisté na pomoc přepadeným kolegům…

Do oblasti vyrazily četnické, policejní i vojenské jednotky. Rozvinuly se
do rojnic a propátraly okolí. V lese zadržely skupinu nacistů. Našly u
nich zbraně, propašované z Německa, ale i několik pušek vz. 24 a pistolí
ČZ-27, ukradených z policejní stanice. Kriminalisté odvezli zbraně ke
zkoumání a zkušebně z nich vystřelili. Střela z jedné z pistolí měla na
svém kovovém plášti stejné rýhy od drážek hlavně, jako střela, která
zasáhla policejní auto…
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Každá střelná zbraň má jinak tvarované a opotřebované součástky.
Každá zbraň zanechá jiné stopy na vystřelených střelách a nábojnicích.
Otázka: Kriminalistická metoda, zkoumající stopy střelby, se nazývá:
a) Puškařství, b) Balistika, c) Stopobumka.
§---------------------------------------------------------------------------------§
Cvičný úkol: Při vyšetřování trestného činu nalezli kriminalisté u
podezřelého tuto pistoli ČZ-27 a několik nábojů různé ráže.
Který z nábojů patří k této zbrani?

36

Pohled komparačním mikroskopem – složený snímek povrchu střely
nalezené na místě činu (D) a povrchu střely zkušebně vystřelené při
vyšetřování (P). Byly vystřeleny ze stejné zbraně? Odpověz: ANO – NE ,
Proč:………………………………………………………………………………

Porovnání dna nábojnice se zápalkou z místa činu s nábojnicí zkušebně
vystřelenou. Byly vystřeleny ze stejné zbraně ? Odpověz: ANO – NE,
Proč: ………………………………………………………………………….
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Pozor! Zbraně a výbušniny nejsou hračky! Každou chybu trestají!
§
1) Nalezenou střelnou zbraň, munici a jiné podezřelé věci nech na
místě, nesahej na ně. Poraď se s dospělými, zavolej Policii ČR.
2) Děti mohou zacházet se střelnými zbraněmi jen s dospělými
oprávněnými osobami a na bezpečném místě (střelnice).
3) Bez pokynu vedoucího střelby na zbraň nesahej.
4) Když už ji máš v ruce, drž ji stále hlavní směrem do určeného
přehledného, bezpečného prostoru (dopadový val), kde nejsou lidé
a střela se nemůže nikam odrazit (ne proti kamenům, železu…).
5) Nesahej prstem na spoušť, dokud nedostaneš pokyn ke střelbě.
6) Při převzetí zbraně od jiného člověka je nutné vyjmout zásobník,
otevřít závěr a přesvědčit se, zda v hlavni není zapomenutý náboj.
I při této kontrole hlaveň stále míří do bezpečného prostoru…
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Otázka pro vás:
§
Ohledáním, zneškodněním a zkoumáním munice a jiných výbušných
předmětů se zabývá obor: a) bombařství, b) pyrotechnika, c) explosie.
V Klicperově zápisníku je i popis československého ručního granátu RG
vzor 34. Četníci se s ním zřejmě učili zacházet při výcviku v roce 1938…

PODEZŘELÝ NÁLEZ – Praha 2, nábřeží Vltavy, duben 2019
§
Dva jedenáctiletí chlapci magnetem na provázku vylovili z řeky asi 8 cm
velký rezavý předmět. Nesahali na něj, odstoupili za roh a zavolali linku
158. Dobře udělali. Expert Policie ČR zjistil, že je to RG vz. 34, ležící ve
vodě zřejmě od konce války v květnu 1945. Naštěstí nevybuchl, i když
výbušná náplň v něm pořád ještě byla. Pyrotechnik si s ním už poradil…
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SRÁŽKA CYKLISTY S AUTEM – Ždánice, září 1937
§
Tehdy byly jiné dopravní předpisy než dnes a na silnicích se jezdilo
vlevo. Příčiny dopravních nehod byly ale stejné, jako dnes…
Čtrnáctiletý Pepík jel na kole ulicí od fary a chtěl pokračovat přes
křižovatku rovně k nádraží. V protisměru jelo nákladní auto. Jeho řidič
nedal odbočovací znamení. Pepík myslel, že chce jet také rovně a jel
tedy dál. Náhle auto odbočilo vpravo a Pepíka srazilo. Seběhli se lidé a
zraněného chlapce převezli do nemocnice. Naštěstí to přežil. Četníci
nehodu vyšetřili, sepsali a zakreslili tento plánek…
Otázky: Kdo nehodu zavinil?
A) Pepík, protože jel příliš rychle.
B) Řidič auta, protože nedal znamení a přednost Pepíkovi.
Ať už platí A nebo B, když jedete na kole nebo jdete pěšky, jste na silnici
ve větším nebezpečí než řidič v kabině auta…
Co mohl Pepík udělat, aby se mu to nestalo?
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PÁD ZE SKÁLY – Ždánice, červen 1935
§
Jedenáctiletí kluci Pavel a Honza šli ze školy kolem nádraží a viděli tam
stát koňský povoz z místního lihovaru, naložený láhvemi s rumem. Pavla
napadlo, že jednu z nich spolu někde vypijí. Ukradli ji, utekli s ní do
křoví nad nedalekým lomem a začali pít. Rum jim moc nechutnal, ale
říkali si, že když to pijí dospělí chlapi, tak na tom něco musí být… Na
kluky alkohol účinkoval rychle. Točila se jim hlava a Honzovi se chtělo
zvracet. Odpotácel se stranou, bohužel moc blízko skalnatému srázu.
Ztratil rovnováhu a zřítil se dolů. Když Pavel viděl, co se Honzovi stalo,
dostal strach. Zahodil láhev do křoví, utekl domů a nikomu nic neřekl…
Těžce zraněného a opilého Honzu našli kameníci z lomu. Přivolali
lékaře a odvezli ho do nemocnice. Naštěstí to přežil. A na četníky zbylo
zajištění stop a vyšetření případu, který málem skončil tragicky...
Otázky k zamyšlení: Co všechno udělali Pavel a Honza špatně?
Proč děti nesmí pít alkoholické nápoje?
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NA ZÁVĚR: PRAVIDLA BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ

§

Náš svět je v podstatě bezpečný. Většinou potkáš normální, slušné lidi,
většina řidičů jezdí podle předpisů a většinou všechno funguje tak, jak
má. Přesto může dojít k nějaké poruše, nehodě či dokonce i zločinu.
Některé situace jsme si popsali, mohou ale nastat i jiné. Proto:
Sleduj okolí
Pozoruj, co se děje kolem tebe. Přemýšlej o situacích, rozumně
domýšlej, co by se mohlo stát. Máš šanci včas se vyhnout nebezpečí…
Měj jasnou mysl
Nepij alkohol, neber drogy a nepožívej neznámé látky. Opilý či
omámený člověk nevnímá co se s ním děje a těžko se něčemu ubrání…
Nenech se chytit
Udržuj odstup od podezřelých lidí, kteří se k tobě snaží přiblížit.
Platí to i u auta, při vstupu do domu, bytu, výtahu…
Důvěřuj, ale prověřuj
Ne každý ti říká pravdu. Ověř si informaci z dalších zdrojů, poraď se
s lidmi, kterým můžeš věřit – rodiče, učitelé, dobří přátelé, odborníci…
Důležité věci měj skryté a stále po ruce i pod dohledem
Mobilní telefony, peníze, klíče od bytu… to zloděje velmi zajímá…
Pamatuj, že život a svoboda je víc než majetek.
Mobilní telefon nebo jinou věc si můžeš pořídit znovu…
Neboj se promluvit
Nenech se zastrašit, ani vydírat. Když by ti někdo ubližoval, braň se.
Snaž se pomoct i ostatním. Hledej spojence. Řekni to někomu, kdo s tím
může něco udělat – rodičům, učitelům, policistům, sociálním
pracovníkům na úřadech, dobrovolníkům z pomáhajících organizací…
To není žalování, ale obrana proti bezpráví…
Dej si pozor v dopravě
Přecházej silnici jen na místě s dobrým rozhledem, používej přechody.
Nevstupuj před rozjeté vozidlo, má dost dlouhou brzdnou dráhu. Sleduj
dopravní situaci kolem sebe, vyhni se srážce…
Nedotýkej se podezřelých nálezů
I starý rezavý granát z řeky by mohl být ještě nebezpečný…
Možná tě napadnou i další dobré rady…
Tak používej rozum, odvahu a žij!
A.K.
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