
O projektu Centrálního registru zbraní jsme už přinesli několik 
informací. Jedním z cílů je využití připravované databáze palných 
zbraní pro boj s organizovaným zločinem, s ilegálním obchodem 
se zbraněmi a boj s terorismem. Jak souvisí Ústřední sbírka 
balistických stop – tedy nábojnic a střel z dosud neobjasněných 
trestných činů spáchaných v ČR – s plánovaným CRZ a jak dalece 
je v této souvislosti aktuální možnost implementace obrazové 
databáze nábojnic a střel, na to jsme se zeptali plukovníka 
Bohumila Planky z Kriminalistického ústavu Praha.
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Využití této moderní technologie pro 
CrZ se logicky nabízí. Možná jste si všim-
li, že zejména američtí výrobci palných 
zbraní již standardně přikládají do balení 
nové zbraně zapečetěný sáček s nábojni-
cemi, zkušebně vystřelenými z předmět-
né zbraně, pro podobné evidenční účely.

Nejvíc palných zbraní použitých při 
páchání nejzávažnějších zločinů je sice 
v ilegálním držení, ale někdo tyto zbraně 
musel předtím, ve většině případů legál-
ně, vyrobit. Pokud by existovala obrazová 
databáze nábojnic vystřelených ze všech 
v minulosti vyrobených, dovezených 
a v Čr prodaných palných zbraní, šance 
na rychlé dohledání původu a případně 
zjištění historie držení předmětné smrtící 
zbraně by se nepochybně zvýšily. dnešní 
databázové systémy umějí v automatic-
kém režimu poměrně rychle prohledávat 
takovéto obrazové záznamy a výsledek 
i hrubého předvýběru významně usnadní 
práci kriminalistům. 

P
rojekt Centrálního registru 
zbraní se primárně týká legál-
ně držených palných zbraní. 
dlouhodobá kriminalistická 
praxe ukazuje, že část legálně 

vyrobených a legálně držených zbraní 
se různými cestami může dostat, a také 
se dostává, do kriminálního prostředí 
nejen v Čr a v evropě, ale i do zámoří. 
Jedná se zejména o zbraně odcizené, 
ztracené a v posledních letech převládá 
forma reaktivovaných, původně znehod-
nocených palných zbraní. Je proto na 
místě přemýšlet o tom, jak připravovaný 
Centrální registr zbraní efektivně naladit 
i pro kriminalistické aplikace. Vyvstávají 
zde otázky nejen legislativní a technické, 
ale i otázky potřebné kompatibility dat 
pro mezinárodní policejní spolupráci.

Ústřední sbírka balistických stop 
z případů vražd, loupežných přepadení 
a podobně závažných, dosud neobjas-
něných trestných činů je v Kriminali-
stickém ústavu provozována formou 
databáze digitálních obrazů povrchu 
vystřelených nábojnic a střel. Jakmile 
dorazí do balistické laboratoře náboj-
nice a střely, nalezené na místě činu, 
jsou naskenovány zařízením BalScan 
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a zařazeny do národní databáze USBS. 
Stopy mikroreliéfu na povrchu těchto 
kovových předmětů jsou tak trvale ucho-
vány a jsou prostřednictvím virtualizace 
dostupné policejním expertům, kteří je 
mohou elektronicky, na dálku porovná-
vat s podezřelými zbraněmi, aniž by je 
museli mít v ruce fyzicky. 
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