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Kriminalistické stopy při ohledání místa činu 
při zjišťování příčin požárů

Criminalistic Traces of Crime Scene 
Investigation by the Detection of Fire Causes
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Abstrakt
Článek seznamuje s možností správného hodnocení kriminalistických stop při zajišťování 
místa činu a zjišťování příčin vzniku požárů. Vyšetřování požárů s sebou nese riziko špatného 
zajištění stop na místě činu a v tomto důsledku i nedostatečného vyšetření případného 
trestného činu. Autoři se v příspěvku zabývají obecným pohledem na kriminalistické stopy 
a dále uvádějí konkrétní příklady kriminalistických stop v případě vyšetřování příčin vzniku 
požárů. Využití kriminalistických stop je jak v oblasti identifi kace objektů, tak v pohledu 
na  tvorbu kriminalistických verzí. V  závěru uvádějí jako příklad typické stopy, které je 
možné nalézt na místech požárů.
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Abstract
The article introduces the possibility of correctly assessing the forensic footprints in 
providing a crime scene and determining the causes of fi res. The investigation of fi res 
carries the risk of failing to provide traces at the crime scene and, as a  consequence, 
insuffi  cient investigation of any criminal off ense. The authors discuss the general outline 
of the criminological footprints and also provide concrete examples of criminalistic traces 
in the case of the investigation of the causes of fi res. The use of forensic traces is in both 
the identifi cation of objects and the view of the creation of criminalistic versions. In the 
end, they give an example of a typical trace that can be found in places of fi res.
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Úvod

Úmyslně založené požáry jsou velmi nebezpečným trestným činem, jehož objasňování 
a vyšetřování je velmi náročné, objasněnost takovýchto trestných činů je velmi nízká, 21 %. 
Požáry jako takové se vždy stávaly sociálně ekonomickým problémem společností, neboť 
se zpravidla neobešly bez následků na životech a zdraví lidí, morálních a majetkových 
škod, mnohdy i nenahraditelných. Následkem těchto událostí je škoda, kterou lze rozdělit 
na škodu vyčíslitelnou a škodu nevyčíslitelnou, nahraditelnou a nenahraditelnou, ztráty 
na lidských životech, zničení nenahraditelných kulturních památek, děl apod. Klasickým 
dělením škod způsobených požárem, je rozdělení na škody přímé a nepřímé – následné.

Charakteristickým rysem všech požárů je nepředvídatelnost rozsahu těchto mimořádných 
událostí, vzhledem k podmínkám a okolnostem, za nichž k mimořádné události došlo, 
zejména jde-li o  událost způsobenou úmyslným jednáním. Z  tohoto pohledu je třeba 
věnovat mimořádnou pozornost kriminalistickým stopám, které se na místě mimořádné 
události nachází. 

K  omezení nejrůznějších následků mimořádných událostí (požárů, výbuchů, havárií) 
na území byl na celostátní úrovni zřízen Integrovaný záchranný systém (IZS – součinnost 
mezi složkami policie, HZS, ZZS), který v případě vzniku mimořádné události koordinuje 
postup všech složek, které se zapojují do likvidace mimořádné události a jejích následků, 
včetně zjišťování příčin vzniku mimořádné události. V případech mimořádných událostí 
velkého rozsahu (živelné pohromy, požáry lesů) jsou zapojovány další složky, např. armáda, 
nebo i jiné subjekty disponující speciální a těžkou technikou.

Způsoby páchání a utajování požárů

Způsob spáchání trestného činu souvisejícího s  požárem zahrnuje jednání pachatelů 
ve stadiu přípravy, pokusu a dokonání trestného činu, ale i chování pachatelů po spáchání 
trestného činu. Způsob spáchání trestného činu v souvislosti s požárem, výbuchem nebo 
havárií je velmi často obtížně poznatelný v počátečních fázích vyšetřování, protože jeho 
obraz ve  stopách nemusí být v  některých případech patrný, až následně v  průběhu 
ohledávání místa těchto mimořádných událostí, které zpravidla postupuje s  pracemi 
odstraňujícími následek požáru, výbuchu či havárie. Prokazování úmyslného jednání 
v případě požáru bývá velmi obtížné, neboť nezřídka v jeho průběhu dochází ke zničení 
stop, které by úmyslné jednání prokazovaly. K  ničení stop dochází i  při hasebním 
zásahu v případech požárů, případně požárů vzniklých po výbuchu. Pachatelé úmyslně 
spáchaných trestných činů v  souvislosti s  požárem, tzv. žháři, velmi často používají 
prostředky, kterými mimořádnou událost vyvolají. Zpravidla jde o iniciátory (prostředky, 
kterými je mimořádná událost vyvolána), které vždy fungují na určitých principech, ať již 
fyzikálních, chemických, nebo fyzikálněchemických. Iniciátorem mohou být jednoduchá 
až primitivní zařízení, až po  technicky složité systémy a  bývají zpravidla kombinovány 
s  časovými zpožďovači, nebo dálkově ovládanými iniciátory, neboť pachatel má vždy 
zájem se z místa události vzdálit tak, aby nebyl mimořádnou událostí zasažen, a současně 
aby si vytvořil pro případ podezření tzv. alibi. 
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Typickým znakem žhářství bývá založení požárů na několika místech současně, aby měl 
pachatel jistotu, že dojde k zahoření, a  to i v případě, že by některé z ohnisek selhalo. 
Nejde však o dogma a i úmyslně založené požáry mohou mít pouze jediné kriminalistické 
ohnisko, kde pachatel použil mimořádně účinnou hořlavou látku, aby měl jistotu, že 
požár skutečně způsobí předpokládané škody. Nejsou vyloučeny ani případy, kdy žhář 
experimentuje se zapalovadly v  místech, kde může dojít k  vznícení jiných hořlavých 
látek, takto vzniklý požár pak sám aktivně nelikviduje, ani požár neohlásí a  je smířen 
s následkem, ať je již jakýkoliv. Na místě úmyslně založeného požáru, nebo v jeho blízkém 
okolí, můžeme nalézat nádoby, v nichž jsou zbytky hořlaviny, kterou byl požár způsoben.

Podle statistických ukazatelů příčiny vzniku požárů můžeme požáry klasifi kovat 
na následující skupiny:2 

• úmyslně založené,
• požáry způsobené dětmi do 15 let,
• požáry založené z nedbalosti,
• požáry od komínových těles,
• požáry od topidel,
• požáry v důsledku technických závad,
• požáry samovznícením,
• požáry v důsledku výbuchů,
• požáry v důsledku manipulace s hořlavými látkami,
• požáry v důsledku mimořádných příčin.

Úmyslně založené požáry patří mezi nejnebezpečnější trestné činy, kdy pachatel svým 
jednáním přímo ohrožuje lidské životy, zdraví, hmotný majetek, životní prostředí. 
Pachatelé je zakládají z těchto důvodů – msta, zakrytí jiné trestné činnosti, pojišťovací 
podvody atd.3 

Požáry vzniklé z  nedbalosti mohou mít příčinu – kouření, zakládání ohňů v  přírodě, 
vypalování trávy, nesprávná obsluha topidla, sušení hořlavých materiálů a  vznícení 
hořlavých látek u  topidel, nesprávné použití hořlavých kapalin a  plynů, používání 
otevřeného ohně k osvětlování, rozehřívání, svařování atd.4 

Požáry v  důsledku technických závad jsou nejčastěji – vada materiálů, konstrukce, 
opotřebení, nesprávná instalace, nesprávná údržba, žhavé materiály a  výrobky, cizí 
předměty ve stroji atd.5 

Požáry v  důsledku mimořádných příčin – blesk, živelní pohroma, dopravní nehoda, 
vojenská cvičení, ohňostroje.6 

2 BODLÁK, M. a kol. Zjišťování příčin vzniku požárů I. Praha: MV – ředitelství Hasičského záchranného sboru 
ČR, 2000, s. 15.

3 Tamtéž.
4 Tamtéž.
5 Tamtéž.
6 Tamtéž.
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Kriminalistické stopy 

Defi nic stopy můžeme najít v  literatuře, zejména té kriminalistické, poměrně hodně. 
Můžeme říci, že co autor, to pokus o novou defi nici stopy. Zejména pojem „kriminalistická 
stopa“ byl teoreticky vyprecizován v posledních 40 letech zásluhou řady československých 
kriminalistických teoretiků. Přispěli k tomu zejména Pješčak (1976, 1978, 1982, 1984, 1986), 
Protivínský (1976), dále Musil (1994, 2001), Porada (1987, 2001, 2002) a Straus (2004, 2006, 
2009, 2016, 2017)7. Od této doby je pojem kriminalistická stopa již ustálený. 

Za  kriminalistickou stopu je považována každá změna v  materiálním prostředí nebo 
ve vědomí člověka, která příčinně, místně nebo časově souvisí s vyšetřovanou událostí, 
obsahuje kriminalisticky nebo trestněprávně relevantní informaci a  je zjistitelná 
a  zajistitelná; informace z  ní je využitelná pomocí přístupných kriminalistických, 
přírodovědných a technických metod, prostředků a postupů.8 Jak z pojmu vyplývá, musí 
se jednat o  změnu. Tato změna je podmíněna relevantní situací. Jde třeba o  vypínač 
spotřebiče v poloze zapnuto, nalezený po  likvidaci požáru v místě, kde měl vzniknout 
požár. Byl vypínač zapnut před požárem nebo náhodně při zásahu hasiči? Poloha vypínače 
změnou je. Je to pro nás informace, že s vypínačem bylo manipulováno. Lze tedy sepnutý 
vypínač považovat za stopu. Je to pro nás určitá informace. Do stop nebudeme zahrnovat 
vypínač, který je v poloze zapnuto v místech, kde požár vůbec nevznikl. Relevantní stopy 
máme buď v materiálním prostředí, nebo jsou uložené ve vědomí člověka a pak hovoříme 
o tzv. paměťových stopách. Z toho plyne základní dělení stop na stopy materiální a stopy 
paměťové. Podle druhů informací, které stopy obsahují, lze dělit materiální stopy na níže 
uvedené skupiny.

Stopy odrážející vnější strukturu působícího objektu

Obecně lze mechanismus vzniku stopy této kategorie chápat jako děj, při kterém se 
mění vlastnosti objektů v  důsledku vzájemného silového působení. Patří sem stopy 
daktyloskopické, mechanoskopické, trasologické a další.

Stopy odrážející vnitřní strukturu působícího objektu

Do této skupiny stop řadíme stopy biologické, chemické, pyrotechnické, defektoskopické 
a další.

7 STRAUS, J. a kol. Úvod do kriminalistiky. 1. vyd. Praha: Aleš Čeněk, 2004. ISBN 80-86473-82-1.
8 STRAUS, Jiří a Viktor PORADA. Teorie, metody a metodologie kriminalistiky. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, 

420 s. ISBN 978-80-7380-666-8.



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 1/2019, ročník 4 B31

Stopy odrážející funkční a dynamické vlastnosti a návyky

Základ je ve tvorbě dynamického stereotypu a pohybovém návyku člověka. Tato skupina 
stop vzniká při pohybové činnosti člověka a stopy odrážejí (zobrazují nebo jinak zachycují) 
projev funkčních a  dynamických vlastností člověka. Vznikají při pohybu nebo jiném 
funkčním projevu člověka, např. při chůzi, běhu, mluvení nebo psaní. Do této skupiny se 
řadí stopy lidské lokomoce, hlasu a ručního písma.

Stopy kombinované

Někdy se uvádí též stopy obsahující sdruženou informaci o  vlastnostech objektu nebo 
objektech, které ji vytvořily. Jde např. o stopy daktyloskopické vytvořené krví, o stopu 
obuvi odrážející nejen podešev obuvi, ale i způsob chůze osoby a další.

Typickými představiteli stop, obsahující informaci o  vnitřním složení objektu, jsou 
chemické stopy. Významné je jejich využití v  oblasti požární chemie, která se zásadně 
podílí na zodpovězení otázek, které se týkají technických příčin požárů.9 Požární chemie 
zahrnuje rozsáhlou oblast požárně chemických expertiz a  zkoumá i  určuje chemické 
i  fyzikálně chemické charakteristiky různých materiálů z hlediska jejich hořlavosti nebo 
i  výbušnosti za  určitých podmínek. Úkolem je po  zkoumání a  vyhodnocení příslušné 
chemické stopy posoudit okolnosti, které mohly z kriminalistického hlediska vést ke vzniku 
požáru, ovlivňovat jeho průběh a způsobit i konkrétní následky.10 

S paměťovými stopami se setkáváme především u svědků událostí, poškozených a také 
u pachatelů. Svědek události nám může popsat okolnosti, které v daný okamžik vnímal, 
např. svědecké ohnisko požáru, potyčku dvou osob apod. Poškozený nám zase detailně 
popíše místo činu, jak vypadalo před vznikem požáru, třeba obývací pokoj. Pachatel 
je zase nositelem paměťových stop, které nás zajímají z  hlediska spáchání nějakého 
protispolečenského činu (přestupku nebo trestného činu). Může nám popsat nejen, jak 
čin provedl (kde a čím zapálil), ale také nám sdělí motiv svého činu.

V případech požárů se kriminalistické stopy zajišťují při ohledání místa činu. Po provedení 
záchranných prací lze s  ohledáním místa události začít z  různých míst. V  metodice 
vyšetřování požárů lze rozlišit tři významná ohniska, a  to – kriminalistické ohnisko, 
požárnické ohnisko a laické ohnisko.11 

Kriminalistické ohnisko je místo, kde byl požár iniciován, kde došlo k primárnímu zapálení 
nebo vznícení hořlavé látky. Požárnické ohnisko je místo, kde byl zjištěn největší žár hoření, 
nejintenzivnější hoření, nebo z něhož vycházelo nejvíce dýmu. Zpravidla to bývá tam, 

9 STRAUS, J., J. SUCHÁNEK a  V. PORADA. Kriminalistické stopy obsahující informaci o  vlastnostech vnitřní 
stavby (struktury) nebo vnitřního složení objektu. Soudní inženýrství. 15, 2004, s. 131–145.

10 HAVEL, Z. Požární chemie. Praha: Kriminalistický ústav VB, 1988.
11 KONRÁD, Z., V. PORADA, J. STRAUS a  J. SUCHÁNEK. Kriminalistika. Teorie, metodologie a  metody 

kriminalistické techniky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-535-7.
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kde bylo shromážděno nejvíce hořlavých nebo nejintenzivněji hořících látek. V mnoha 
případech se požárnické ohnisko shoduje s ohniskem kriminalistickým. Laické ohnisko 
(svědecké ohnisko) požáru je místo, kde svědkové zjistili nejvíce plamenů nebo kouře.

Je-li známo kriminalistické ohnisko požáru, pak je třeba s ohledáním začínat od tohoto 
místa. Někdy se doporučuje ohledání provádět souběžně s  úklidovými pracemi 
a postupovat ve směru úklidu. Při ohledání směrem od místa kriminalistického ohniska 
se předpokládá, že se zde pachatel zdržoval a mohl by na tomto místě zanechat stopy, 
které by vedly k jeho odhalení a usvědčení. Obdobná zásada platí při výbuchu, kdy by se 
mělo postupovat od centra výbuchu. 

Kriminalistické stopy na místech požárů

Požáry mají často zahladit stopy po jiné trestné činnosti, proto je třeba věnovat pozornost 
stopám například po násilném vniknutí do objektu. Požáry, výbuchy a havárie jsou velmi 
často komplikované události, při kterých běžně dochází k ničení kriminalistických stop. 
To souvisí se skutečností, že při těchto událostech jsou běžně prioritní záchranné práce, 
zejména hasební zásahy u požárů, záchrana lidských životů a majetku, ochrana okolí před 
ničivými následky vlastní události, nebo i zajišťování narušených konstrukcí před pádem 
apod. 

K typickým stopám požárů, výbuchů a havárií patří:12 
1)  stopy nasvědčující úmyslnému jednání:

• zjištění několika kriminalistických ohnisek požáru, nález komponent iniciačního 
zařízení u  požáru nebo výbuchu a  stopy destrukčních manipulací u  havárií, 
případně nalezení předmětů, které na místě havárie neměly být,

• stopy po násilném vniknutí do objektů, vozidel, přepravních prostředků apod., 
zničení, nebo poškození elektronických a  dalších bezpečnostních zařízení, 
nebo jejich vyřazení z provozu, nález nástrojů na místě činu a další,

• v  širším okolí místa události mohou být nalezeny stopy po  dopravních 
prostředcích, po  obuvi z  míst, kde pachatel, nebo pachatelé připravovali 
prostředky použité ke způsobení události, prostředky a předměty, které zde 
pachatel, nebo pachatelé mohli zanechat nebo ztratit apod.,

• další stopy, které nasvědčují tomu, že v širším okolí i na místě činu se pohyboval 
pachatel, nebo pachatelé, kteří byli původci události; tyto stopy však nelze 
taxativně vyjmenovat,

2)  stopy, z nichž lze usuzovat na nedbalostní jednání jako příčinu události:13 
• zapnuté, především tepelné elektrické spotřebiče (vařiče, žehličky, topidla 

a  další) nalezené na  místě kriminalistického ohniska požáru nebo centra 
výbuchu, které byly v blízkosti snadno hořlavých materiálů,

• zapnuté plynové spotřebiče bez kontroly, případné úniky plynu z plynových 
spotřebičů apod.,

12 Tamtéž.
13 Tamtéž.
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• technické závady včetně neodborných zásahů na elektroinstalacích a rozvodech 
hořlavých plynů, v případech, kdy tato zařízení nebyla řádně kontrolována,

• závady na elektroinstalacích nebo palivových systémech motorových vozidel,
• stopy po samovznícení hořlavých látek při jejich nevhodném skladování, resp. 

po průvodních znacích po chemických nebo biochemických procesech, které 
vedly k samovznícení,

3) stopy, z nichž lze usuzovat na tzv. objektivní příčiny:
• jedná se o skryté a neodhalitelné vady materiálů nebo různých zařízení, které 

jsou vystaveny určitému namáhání, koroznímu působení, vady ochranných 
prvků u elektrických rozvodů, případně o přírodní jevy, atmosférické elektrické 
výboje, neobvykle silné poryvy větru, výjimečně i o činnost zvířat apod. 

Význam kriminalistických stop na  místě činu má význam (mimo jiné) pro vymezení 
vyšetřovacích verzí. Obecně platí, že vytyčování vyšetřovacích verzí při vyšetřování požárů 
má jako v  jiných případech kriminalistických událostí několik stadií. Do  nich řadíme 
především stadium shromažďování prvotních informací o  události a  jejich roztřídění, 
stadium všestranné analýzy a stadium hodnocení. Na základě deduktivních a induktivních 
úsudků dochází k formulaci a tvorbě verzí o vzniku události, případně o možném pachateli. 
Vyšetřovací verze je potřebné zformulovat do konkrétního plánu vyšetřování a současně 
v  něm zdůvodnit, na  jakých informacích byly verze postaveny a  jaké důsledky z  nich 
vyplývají.14 

Typické, obecně modelové příklady vyšetřovacích verzí o vzniku události:

1) Verze o úmyslném způsobení události lze vytyčit při zjištění těchto skutečností:
• byly zjištěny stopy po násilném vniknutí do objektu,
• byly zjištěny stopy po  zjevně úmyslném poškození zabezpečovacího 

a signalizačního zařízení,
• na místě události byly nalezeny zbytky hořlavých látek, různých zapalovadel, 

výbušných zařízení apod.,
• bylo nalezeno několik kriminalistických ohnisek požáru,
• kriminalistická ohniska požáru byla nalezena na  místech, která vylučují 

technickou závadu nebo jinou příčinu,
• byl zjištěn motiv činu (msta, osobní nenávist, vyřizování si účtů apod.) včetně 

podezřelého ze spáchání události.
2) Verze vzniku události z nedbalosti lze vytyčit při zjištění těchto skutečností:

• porušování požárně bezpečnostních předpisů, stanovených postupů 
a opatření, technologií a zabezpečení objektu před vniknutím neoprávněných 
osob,

• používání vadných nebo neodborně opravených elektrospotřebičů, případně 
ponechání zapnutých elektrospotřebičů bez příslušného dozoru,

• provedení elektroinstalace nebo jiných rozvodů v  rozporu s  příslušnými 
normami a předpisy, působení neeliminované statické elektřiny,

• nedbalá manipulace s otevřeným plamenem, porušení zákazu kouření, ignorace 
zabezpečení okolí při práci s rozbrušovacími nástroji a svářecími agregáty,

14 Tamtéž.
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• pohyb bezdomovců, dětí a dalších nepovolaných osob v objektech, kde došlo 
k události apod.

3) Verze o vzniku události bez cizího zavinění, tzv. technických příčin:
• úder blesku (atmosférická elektřina),
• silné proudění vzduchu (vichřice),
• krupobití,
• skryté neodhalitelné vady materiálů, únava materiálů apod.

Obdobně jako u ostatních trestných činů lze charakterizovat typické vyšetřovací situace 
při vyšetřování požárů jako situace pozitivní a negativní.

Za pozitivní situaci se považuje ta, kdy je od samého počátku nebo po provedení prvotních 
a neodkladných úkonů známa příčina události nebo je tato příčina vysoce pravděpodobná. 
Typicky je tato situace dána tím, že existují svědci události, kteří mohli pozorovat její vznik 
od samého počátku, činnost konkrétních osob, zejména těch, které způsobily událost, 
ať již úmyslně nebo nedbalostí, nebo se tyto osoby samy přihlásily a popsaly, za jakých 
okolností ke vzniku události došlo. Pozitivní situaci také charakterizuje nalezení dostatku 
stop, které událost objektivně dokazují. Jedná se o ideální situaci, která se v praxi často 
nevyskytuje.

Za negativní situaci je považována taková, kdy není známa příčina události, ani osoba nebo 
osoby, které událost způsobily. Takové situace často nastávají u velkých požárů v průmyslu 
nebo v zemědělství, případně ve veřejných budovách a dalších objektech. Při takových 
požárech, výbuších a haváriích dochází zpravidla ke značným změnám, které nastávají 
v důsledku vlastní události, záchranných pracích, při hasebním zákroku a následně při 
odklizovacích a zajišťovacích pracích. Tím dochází i k ničení některých stop z počátečních 
fází události, později vznikají nové změny, které je mnohdy obtížné posoudit ve vztahu 
k události. Proto vlastní příčinu události je třeba zjišťovat za využití různých kriminalisticko-
technických a kriminalisticko-taktických metod, prostředků a postupů.

Každá z  uvedených vyšetřovacích situací vyžaduje s  ohledem na  kvalitu, množství 
a charakter informací dostupných v počáteční etapě vyšetřování zcela odlišný, specifi cký 
kriminalisticko-technický a kriminalisticko-taktický přístup. V takových případech nelze 
doporučit univerzální postup, vždy záleží na konkrétní události a podmínkách, za nichž 
k události došlo.
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Obr. 1 – Kriminalistické stopy po  působení tepelného namáhání karoserie vozidla až 
do její degradace. Šipky znázorňují směr tepelného namáhání.  

Zdroj: MV – generální ředitelství HZS ČR, instruktážní video TUPO

Obr. 2 – Detail karoserie – kapoty motoru, kde jsou znázorněny kriminalistické stopy 
po působení tepelného namáhání karoserie vozidla – kapoty motoru až do její degradace. 
Šipky znázorňují směr tepelného namáhání.  

Zdroj: MV – generální ředitelství HZS ČR, instruktážní video TUPO



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 1/2019, ročník 436

Použitá literatura
BODLÁK, M. a  kol. Zjišťování příčin vzniku požárů I. Praha: MV – ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR, 2000, s. 15.

HAVEL, Z. Požární chemie. Praha: Kriminalistický ústav VB, 1988.

KONRÁD, Z. a kol. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha: PAČR, 1995.

KONRÁD, Z., V. PORADA, J. STRAUS a  J. SUCHÁNEK. Kriminalistika. Teorie, metodologie 
a metody kriminalistické techniky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-535-7.

MUSIL, J., Z. KONRÁD a J. SUCHÁNEK. Kriminalistika. Praha: C. H. Beck, 2001, 512 s. 
ISBN 80-7179-362-0.

PORADA Viktor a  Jiří STRAUS. Kriminalistické stopy – Teorie, metodologie, praxe. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 126.

MUSIL, J., Z. KONRÁD a J. SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2004, s. 505–517.

PORADA, V. a kol. Kriminalistika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 

STRAUS, J. a kol. Kriminalistická metodika. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2006, 310 s. 

STRAUS, J. a kol. Úvod do kriminalistiky. 1. vyd. Praha: Aleš Čeněk, 2004. ISBN 80-86473-82-1.

STRAUS, Jiří a Viktor PORADA. Systém kriminalistických stop. Praha: PA ČR, 2006.

STRAUS, Jiří a  Viktor PORADA. Teorie, metody a  metodologie kriminalistiky. Plzeň: Aleš 
Čeněk, s.r.o., 2017, 420 s. ISBN 978-80-7380-666-8.

STRAUS, J., J. SUCHÁNEK a  V. PORADA. Kriminalistické stopy obsahující informaci 
o vlastnostech vnitřní stavby (struktury) nebo vnitřního složení objektu. Soudní inženýrství. 
15, 2004, s. 131–145.

fi le:///C:/Users/ZenBook/Downloads/P%C5%99%C3%ADloha_-_vnit%C5%99n%C3%AD_
bezpe%C4%8Dnost.pdf

Recenzenti:
doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., MV - generální ředitelství HZSČR,
e-mail: vaveraf@seznam.cz

prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., Vysoká škola fi nanční a správní, Praha,
e-mail: viktor.porada@mail.vsfs.cz


