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Bc. Marie Hejduková  
 
Rabování 
 
Anotace  
 
Rabování je nekontrolované braní cizích věcí a zboží během katastrofické události, či 
občanských nepokojů včetně války v období anarchie, kdy státní složky dohlížející na pořádek 
nejsou schopny nebo ochotny zasáhnout, popřípadě mají rozkaz nezasahovat. Tento jev je 
v České republice naštěstí velmi vzácný, I tak považuje příspěvek na důležité tento fenomén 
analyzovat a porovnat ho indikativně i se situací v zahraničí. 
 
Klíčová slova  
 
Rabování, nepokoje, doporučení, retrospektiva, prevence. 

 
Summary 
 
Looting is the uncontrolled taking of foreign things and goods during a catastrophic event or 

civil unrest, including war during anarchy, when state forces overseeing order are unable or 
unwilling to intervene or have orders not to intervene. Fortunately, this phenomenon is very 
rare in the Czech Republic, but he still considers it important to analyze this phenomenon 
and compare it indicatively with the situation abroad. 
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Úvod 
 
Sociální změny, zvláštní politické situace nebo přírodní katastrofy. To všechno vede ke 
změnám v i v lidském chování. V lidech mizí zábrany a morálka v těchto chvílích hraje jen 
malou roli. Jeden z nejznámějších fenoménů této doby v krajních situacích je takzvané 
rabování.1 
 
Rabování je nekontrolované braní cizích věcí a zboží během katastrofické události, či 
občanských nepokojů včetně války v období anarchie, kdy státní složky dohlížející na pořádek 
nejsou schopny nebo ochotny zasáhnout, popřípadě mají rozkaz nezasahovat. Dopouští se 
ho buď jednotlivé osoby či větší počet lidí, někdy i  organizovaných, případně také armádní či 
politické jednotky. Jedná se o speciální formu krádeže, která je prováděna v čase nouze, při 
snížené obranyschopnosti napadených majitelů. Účel rabování může být stejný jako u běžné 
krádeže (nezákonné sebeobohacování), může jít ale i  o získání základních komodit pro 
přežití. 
 
Rabování v kontextu České republiky 
 
Rabování je v našich končinách zatím poměrně vzácným jevem, přesto se pár případů 
objevilo při přírodních katastrofách, jako jsou povodně. 
 
Povodně rok 2002 
 
Zdaleka nejvíce případů rabování se objevilo při povodních v roce 2002. Povodně byly tak 
rozsáhlého charakteru, že se rabování prakticky nedalo zabránit. Jednotlivé případy jsou 
specifikovány v následujícím článku z roku 2002:2 
 
Na dvacet případů, které lze označit jako rabování, vyšetřuje policie po katastrofálních 
záplavách. Naposledy se zloděj v Ústí nad Labem pokusil ukrást pneumatické kladivo, 
v Terezíně zase dva muži odnesli starožitné skříně. Nejvíc případů rabování zaznamenali 
kriminalisté v Praze – osm. I přesto, že nemusí způsobit velkou škodu, mohou zloději počítat 
s přísnějšími postihy. „Jsem přesvědčen, že v rámci generální prevence budou 
upřednostňovány nepodmíněné, velmi přísné tresty v případech, že škoda přesáhne tři tisíce 
korun, neboť jde o zvláště závažný úmyslný trestný čin. Trestní sazba je dva až osm let,“ řekl 
náměstek policejního prezidenta Miroslav Antl. Jeho slova potvrzuje případ Slovenky, chycené 
při rabování v Praze. Žena se chtěla vloupat do starožitnictví na Rašínově nábřeží. Firmě 
způsobila škodu zhruba 500 korun, protože se dovnitř vůbec nedostala. Do dvou dnů byla 
odsouzena za pokus o krádež ve zkráceném řízení. Dostala čtyři měsíce vězení s ostrahou a na 
pět let jí byl zakázán pobyt v České republice. 
 

                                                                 
1
 Rabování. Televize Stream; Seznam.cz, 5. VI. 2013. https://www.stream.cz/fenomen/817574 -rabovani 

2
 Povodně v Praze, 21. srpen 2002. Požáry.cz. http://www.pozary.cz/clanek/148 -povodne-v-praze/ 
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Ilustrace: Situace v Ústí nad Labem roku 2020.3 
 

 
 
Povodně rok 2010 
 
Při povodních v roce 2010 byly také zaznamenány případy rabování, ovšem tentokrát již 
v menší míře.  
 
Policie prošetřovala ve spojení s  rabováním 12 lidí, kteří kradli vybavení v zatopených 
domech. Kradli nejen oblečení a elektroniku, ale dokonce se uchýlili i ke krádežím dětských 
kočárků nebo dětských plen. 
 

                                                                 
3
 HORÁK, Jan. Povodně 2002: Severočeské chemičky před vodou vyklidily sklady. iDnes.cz, 15. VIII. 2012.  

http://usti.idnes.cz/chemicky-a-povodne-v-roce-2002-df3-/usti-zpravy.aspx?c=A120815_1816773_usti -
zpravy_oks 
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Ilustrace: Ilustrační foto k situaci v roce 2020.4 
 

 
 
Povodně rok 20135 
 
Rabování se vyskytlo hned v několika zaplavených městech. V Ústí nad Labem se nezletilá dívka 
pokusila vloupat do bytu v Krásném Březně, jehož majitelé se evakuovali. Dveře se snažila otevřít 
pomocí páčidla, policie ji však přistihla. 
 
V Chotuticích na Kolínsku zas kdosi odcizil šperky z evakuované budovy, které se zřítila stěna. 
Pachatel využil toho, že je do budovy přístup, vlezl dovnitř a odnesl si šperky za 13 000 
korun.  
 
V Kralupech nad Vltavou se třiatřicetiletý muž z Kladenska snažil vniknout do vstupní chodby 
jednoho z evakuovaných domů. Policisté podezřelého zadrželi a skončil v cele.  
 
V evakuovaném rodinném domě v Praze-Bohnicích neznámý pachatel vypáčil dveře a odcizil 
velké množství věcí a vnitřního zařízení. Škoda je odhadována na více než milion korun.  
 

K vloupání došlo, i když v oblasti neustále hlídkovaly desítky policistů, a přestože se rodinný 
dům nacházel ve velmi špatně přístupné a zatopené oblasti. Jedná se většinou o recidivisty s 
bohatou kriminální minulostí. 
 

                                                                 
4
 První tresty za rabování při povodních: tříleté vězení za krádež benzínu. Lidovky.cz, 14. XII. 2010.  

http://www.lidovky.cz/prvni -tresty-za-rabovani-pri-povodnich-trilete-vezeni-za-kradez-benzinu-14l-/zpravy-
domov.aspx?c=A101214_095941_ln_domov_lya  
5
 HRONOVÁ, Zuzana. Osm let za rabování. Povodně jsou přitěžující okolnost. Aktuálně.cz, 6. VI. 2013.  

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/osm-let-za-rabovani-povodne-jsou-pritezujici-okolnost/r~i:article:781849/ 
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Ilustrace: Ilustrační postřehy k situaci v roce 2013.6 
 

 
 
Rabování v zahraničí 
 
Hurikán Katrina, New Orleans 2005 
 
V americkém městě New Orleans způsobil hurikán Katrina v roce 2005 takové škody, že 
vláda ani ozbrojené a záchranné složky nebyly schopné situaci zvládnout. Obyvatelé byli 
odříznuti od internetového i telefonního spojení, byli bez elektřiny, plynu a tím pádem i od 
základních životních potřeb jako je jídlo nebo pitná voda. V důsledku toho vznikl v celém 
městě chaos, kdy docházelo k rabování nejen jídla, pití nebo léků, ale ozbrojené gangy 
vykrádali klenotnictví a jiné obchody. Ve městě bylo dokonce vyhlášeno stanné právo  
a členové Národní gardy měli povolení zabít rabující lidi. 
 
Ilustrace: Postřehy z New Orleans.7 

 

 
 

                                                                 
6
 Bála jsem se rabování, tak jsem porušila zákaz a přespala v mrtvé zóně. Lidovky cz, 6. VI. 2013. 

http://www.lidovky.cz/rabovani -hlasi-rada-mist-zasazenych-povodni-fm0-/zpravy-
domov.aspx?c=A130605_142500_ln_domov_mpr 

PANCER, Václav. Policisté v Kralupech nad Vltavou zabránili prvnímu rabování 
. Deník.cz, 3. VI. 2013. http://www.denik.cz/z_domova/v-kralupech-nad-vltavou-resi-policie-prvni-pripad-
rabovani-20130603.html  
7
 GIBIŚ, Voljtěch. Protržené hráze, mrtví na ulicích, pomalá pomoc i korupce. USA nezvlád ly hurikán Katrina. 

Lidovky.cz, 29. VIII. 2015. http://www.lidovky.cz/protrzene-hraze-mrtvoly-na-ulicich-pomala-pomoc-i-korupce-
usa-pred-10-lety-nezvladly-hurikan-katr-izk-/zpravy-svet.aspx?c=A150829_002726_ln_zahranici_gib 
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Zemětřesení Haiti, 2010 
 
Zemětřesení na Haiti bylo z nejničivějších zemětřesení vůbec. Jelikož byla situace 
nezvladatelná, byl vyhlášen stav nouze. Ulice ovládly gangy a uprchlí vězni, kteří rabovali vše, 
co jim přišlo pod ruku. Statisíce Haiťanů čekali na pomoc, které se jí dostávalo jen velmi 
sporadicky. Když už přišla pomoc v podobě jídla nebo oblečení, strhla se válka na život a na 
smrt. Jako trest za rabování nejednou nastalo lynčování. 
 
Ilustrace: Situace na Haiti.8 
 

 
 
Tajfun Haiyan, Filipíny, 20139 
 
Centrální oblast Filipín v roce 2013 zdevastoval tajfun Haiyan. Velká část postiženého území 
byla nedostupná a lidé zde žebrali o jídlo a pitnou vodu. Místní obyvatelé si z nákupních 
center, obchodů a opuštěných domů odnášeli jídlo, vodu a spotřební zboží. Podle úřadů byla 
část plenění dána zoufalstvím, v jiných případech ale lidé brali i televize, ledničky, vánoční 
stromky či posilovací stroje. 
 

                                                                 
8
 Haiti: Rabování, lynčování a ozbrojené gangy. Blesk, 18. I. 2010. http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-

zahranici/130439/haiti-rabovani-lyncovani-a-ozbrojene-gangy.html 
9
 Rabování zoufalých l idí po tajfunu: Zdevastované Fil ipíny chrání stovky vojáků! Blesk; Česká tisková kancelář,  

11. XI. 2013. http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/218589/rabovani-zoufalych-lidi-po-tajfunu-
zdevastovane-fi l ipiny-chrani-stovky-vojaku.html 
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Ilustrace: Situace na Filipínách.10 
 

 
 
Psychologie rabování11 
 

Proč lidé kradou? Proč je strhne šílenství a dělají to co všichni ostatní? Tento jev popsal 
psycholog Philip Zimbardo ve své teorii deindividuace. Jednoduše se v normálních případech 
racionálně uvažující člověk najednou vzdá své osobní identity i morálních zásad a připojí se  
k výše popsaným skupinám. Můžete si myslet, že jste odolní a taková věc vaše uvažování 
neohrozí. Ale pravda je taková, že jakmile jste ve skupině, uděláte i to co byste jako 
jednotlivci neudělali. V tu chvíli jednáte jako skupina mimo běžné morální hodnoty 
jednotlivců, kteří skupinu tvoří. Záleží samozřejmě na okolnostech. 
 
Postihy za rabování12 
 

Trestní zákon nemá žádnou zvláštní skutkovou podstatu na takové jednání, jde o souběh 
krádeže podle § 247 tr. zák. Krádeže se dopouští, kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní  
a v závislosti na výši škody tím způsobené je trestní sazba odstupňována až do 12 let odnětí 
svobody, to pro případ, že by pachatel způsobil škody vyšší než pět miliónů korun.  
 Je však třeba upozornit, že v souběhu s tímto trestným činem jde ruku v ruce i odpovědnost 
za porušování domovní svobody podle § 238 trestního zákoníku. Podle tohoto ustanovení: 
 

 Kdo neoprávněně vnikne do domu nebo do bytu jiného nebo tam neoprávněně setrvá, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. 

 Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, užije-li při činu 
uvedeném v odstavci 1 násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí nebo překoná-li 
překážku, jejímž účelem je zabránit vniknutí. 

 Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, jestliže užije při činu 
uvedeném v odstavci 1 násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí a takový čin spáchá se 
zbraní nebo nejméně se dvěma osobami.  

                                                                 
10

 Rabování zoufalých l idí po tajfunu: Zdevastované Fil ipíny chrání stovky vojáků! Blesk; Česká tisková kancelář, 
11. XI. 2013. http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/218589/rabovani-zoufalych-lidi-po-tajfunu-
zdevastovane-fi l ipiny-chrani-stovky-vojaku.html 
11

 Rabování. Připrav se, 16. II. 2015. http://pripravse.cz/rabovani/  
12

 TERYNGEL, Jiří. Povodně, jejich následky a trestní právo – II. Část. ePravo,cz, 2. IX. 2002. 
http://www.epravo.cz/top/clanky/povodne-jejich-nasledky-a-trestni-pravo-ii-cast-18336.html 
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To, že je dům nebo byt evakuovaný, nezbavuje jeho majitele nebo uživatele práva na 
svobodu obydlí, navíc zpravidla půjde o přísnější ustanovení podle odstavce 2, neboť dům 
nebo byt bývá obvykle zamčen a nedovolené odemčení je překonáním překážky, jejímž je 
účelem je zabránit vniknutí. 
 
Pokud jde ovšem o násilí podle odst. 3, zákonodárce míní násilí vůči osobě, evakuované byty 
jsou většinou prázdné, násilné překonání dveří není násilím v tomto smyslu. Je třeba 
upozornit, že takové jednání bude posouzena s přihlédnutím k přitěžující okolnosti, výslovně 
uvedené v ustanovení § 34 písm. d) tr. zák., tzn. že pachatel spáchal trestný čin za živelní 
pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek.  
 
Prevence 
 
Při mimořádných událostech, kdy je obyvatelstvo z určitého území evakuováno, je majetek 
hlídán ozbrojenými sbory. Ani to často bohužel nezabrání zlodějům se dostat do nemovitostí  
a vyrabovat vše, co jde. Proti tomu se lze jen těžko bránit. Jako prevence by mohla fungovat 
tzv. civilní ochrana. Její význam je popsán níže.  
 

Dalším aspektem při prevenci by mohl být projekt Ministerstva  vnitra „Bezpečnostní 
dobrovolník“. Jeho význam je zatím situován k jiným účelům, než je právě rabování, nicméně 
v budoucnosti by mohl tento projekt fungovat i při mimořádných událostech. 
 
Civilní ochrana13 
 

Civilní ochrana je souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších 
zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, prováděných s cílem 
minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací na 
zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky. Civilní ochrana se stává za válečného stavu 
součástí systému obrany státu a zabezpečuje výkon humanitárních úkolů uvedených v článku 
61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám o ochraně obětí mezinárodních 
ozbrojených konfliktů ze dne 12. srpna 1949, přijatého v Ženevě dne 8. června 1977. 
 

                                                                 
13

 Civilní ochrana, ochrana obyvatelstva. Ministerstvo vnitra České republiky. 
http://www.mvcr.cz/clanek/civilni-ochrana.aspx 



Ochrana & Bezpečnost – 2020, ročník IX., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 

Bc. Marie Hejduková, Rabování (2020_C_03) 

 
Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  
 

9 

Bezpečnostní dobrovolník14 
 
Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra realizuje od roku 
2014 samostatný projekt „Bezpečnostní dobrovolník“, jehož cílem je podpora dobrovolnické 
činnosti obyvatel obcí a širšího zapojení veřejnosti do zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku. 
 
Základním rysem činnosti bezpečnostních dobrovolníků je dobrovolnost a nezištnost, 
dobrovolníci nemají žádná zvláštní oprávnění či pravomoci. Výběr zájemců, jakož i konkrétní 
náplň jejich činnosti, závisí na vůli obce. Ministerstvo vnitra uvádí pouze demonstrativní 
výčet vhodných aktivit, směřující typicky např. do oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu (hlídání přechodů pro chodce – zajišťování bezpečného přechodu dětí a mládeže 
v blízkosti škol, informování řidičů při dopravních uzávěrách, při konání sportovních 
a kulturně-společenských akcí na území obce). Dotace ze státního rozpočtu pak má sloužit 
zejména na pokrytí nákladů na materiální vybavení dobrovolníků, jejich pojištění, školení 
apod. 
 
Přínosem působení bezpečnostních dobrovolníků je rozvoj občanské společnosti, progresivní 
přístup k prevenci kriminality, zvýšení bezpečnostního komfortu občanů, případně též 
nalezení nových, netradičních možností při zajišťování veřejného pořádku v rámci stávající 
právní úpravy s ohledem na místní podmínky. 
 
Závěr 
 
Rabování jako takové se neváže pouze na přírodní katastrofy, které jsou popisovány v  této 

práci. Objevuje se také v případě revolucí, válek, ekonomických krizí a jiných mimořádných 
událostí, které způsobí ztrátu kontroly státních orgánů.  
 
Jak je patrné z obsahu textu, v České republice je zaznamenáno pouze několik málo případů 
rabování. Z toho vyplývá, že organizace zachování bezpečnosti při mimořádných událos tech 
je v České republice zvládána více než dobře. Oproti jiným státům vznikla v Čechách při 
rabování jen škoda na majetku a naštěstí žádné ztráty na životech. 
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