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Úvod

Dkčtylosčopiea  tedy  nkučk  o pkpilárním  terénu  nk čoncovycP  iláncícP  prstů 

ručoua  noPoua  jkčož  i dlkní  k cPodidel  ilověčka  je jednou  z nejstkršícP  metod 

využívknycP pro uriování totožnosti osob. Tento obor nkšel v Pistorii uplktnění nejenom 

v kdministrktivní  oblkstia  nybrž  i v čriminklistice  k postupně  tkčé  v jinycP  sférácP 

lidsčéPo  životk.  Aičoliv  se jedná  o jednu  z nejstkršícP  forenznícP  věda  stále  bylo 

k je možné tkčé v souiksné době pozorovkt její dynkmicčy vyvoj. Ten lze předpočládkt 

rovněž  v budoucnostia  obzvlášť  s oPledem  nk různé  tecPnologicčé  inovkce  k trendy 

využívkjící otisčy prstů k dklší biometricčé údkje.

Cílem této práce je čomplexně zPodnotit odvětví dkčtylosčopie k to již od jejíPo 

vzniču v dobácP minulycPa přes vyznkmné osobnostia čteré přispěly č jejímu rozvojia 

jkčož i její postupné profilování do forenzní disciplíny. Zároveň povkžuji zk podstktné 

zkměřit  se nk fyziologicčy  záčlkd  této  nkučya  její  teoreticčé  vymezení  k popis 

rozliinycP metod k způsobů jejíPo využití  při uriování totožnosti  osob. V neposlední 

řkdě  se práce  zkměřuje  nk budoucí  kpličkci  dkčtylosčopicčycP  metoda  popis 

předpočládknycP vyzčumůa právnícP úprkv k inovkcía čteré se s oPledem nk souiksné 

tendence nemusí tyčkt pouze čriminklisticčéPo prostředí.

 ři zprkcování  textu  budou  uplktněny  především  metody  knklyzya  desčripcea 

čompkrkce k syntézy textůa kle i vlkstní zčoumání prostřednictvím osobnícP rozPovorů 

s čriminklisticčym tecPničem k znklcem v oboru dkčtylosčopie.  Zároveň demonstruji 

nk své vlkstní osobě v rámci experimentu postup při dkčtylosčopování osob k něčteré 

metody zviditelňování lktentnícP dkčtylosčopicčycP stop.

Diplomová práce je rozdělenk do tří záčlkdnícP iástí. V první z nicP zkcPycuji 

poiáteiní Pistorii dkčtylosčopiea čterou lze dktovkt kž če stkrověčym civilizkcíma k tkčé 

poreferuji  o vyznkmnycP  osobnostecPa  jež přispěly  č rozvoji  této  vědya  jkčož 

i o postupném objevení dkčtylosčopie pro čriminklisticčé úiely. Závěr této iásti se bude 

věnovkt tkčé Pistoricčému pozkdí k rozvoji dkčtylosčopie v tuzemsču.

Ve druPé iásti text reflečtuje souiksnou situkci k postupy využití dkčtylosčopie 

ve forenzní oblksti. Nejdříve jsou cPkrkčterizovány teoreticčé záčlkdy toPoto odvětví. 

 ozornost  je poté  zkměřenk nk problemktiču  dkčtylosčopicčycP  stopa  jejicP 

zviditelňování  k zkjišťovánía  dále se zkměřím  nk metody  dkčtylosčopování  živycP 

i zemřelycP osob. V neposlední řkdě se věnuji rovněž zčoumání vyše uvedenycP stopa 

jejicP vyPodnocovánía  evidenci  k s tím souvisejícím kutomktizovknému 
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dkčtylosčopicčému  identifičkinímu  systému.  Ve druPé  iásti  velmi  iksto  využiji 

vysledčy vlkstníPo zčoumání prostřednictvím osobnícP rozPovorů s odborníčy.

 o knklyze souiksné situkce text přecPází v poměrně spečulktivní poslední iást 

práce.  V té se budu  zkbyvkt  zejménk  novymi  tecPnologicčymi  inovkcemi 

(pro dkčtylosčopování osob i zviditelňování dkčtylosčopicčycP stop)a čteré předstkvují 

znkiny  potenciála nicméně  jsou  pro Česčou  republiču  Pudbou  dklečé  budoucnosti. 

S oPledem nk velčé množství studiía čteré jsou o otiscícP prstů k jejicP identifičkiním 

potenciálu zprkcoványa budu referovkt rovněž o něčterycP vyzčumecP nk toto témka jež 

se tyčkjí  čriminklisticčéPoa  kle i zdrkvotnicčéPo  prostředí.  Bez zkjímkvosti  není 

kni oblkst  biometricčycP  údkjůa  čteré  se zk úielem  identifičkce  osob  v souiksnosti 

využívkjí nejen v čriminklisticčé oblkstia nybrž nkpříčlkd i v prkcovněprávnícP vztkzícP 

ii v rámci  ověřování  cestovnícP  dočlkdů.  Z toPoto  důvodu  povkžuji  zk důležité 

zPodnotit její tecPnicčy záčlkda možná nebezpeiía kle i právní úprkvu. Souiksně bude 

v práci  disčutovánk  potřebk  změny  přístupu  zčoumání  k vyPodnocování 

dkčtylosčopicčycP stop zk úielem individuální identifičkce ilověčk.

Témk  předčládkné  diplomové  práce  jsem  si vybrklk  především  díčy  svému 

zájmu o obor čriminklističya v rámci čteréPo jsem kbsolvovklk téměř všecPny předměty 

z této oblkstia čteré  rávnicčá fkčultk U  nkbízí.  řestože je dkčtylosčopie Pistoricčy 

etkblovkná  forenzní  disciplínka  neustále  nkbízí  možnosti  dklšíPo  tecPnologicčéPo 

rozvoje k nejen díčy této sčuteinosti k svému prkčticčému přeskPu  pro mne bylk tkto 

látčk velmi ktrkčtivní.
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1. Historie daktyloskopie

1.1. Počáteční historie

Informkce oPledně prvnícP  zmíneč  bádání  o využití  obrkzců pkpilárnícP  linií 

osob jsou stále obestřeny množstvím nepotvrzenycP Pypotéz. Nejde tedy s uriitosti řícia 

čdy k čde přesně  se zrodilk  myšlenčk  pročkzovkt  identitu  ilověčk  prostřednictvím 

otisčů prstů ii dlkní.

Jeden z prvnícP záznkmů o rozpoznání k uznání existence obrkzců pkpilárnícP 

linií nk dlknícP byl objeven v  knkděa čončrétně v Novém Sčotsčua v oblksti indiánů 

čmene Micmkc. Zde bylk v roce 1913 nklezenk čkmenná čresbk předstkvující lidsčou 

ruču. Autor běPem tesání dílk do čkmene neopomněl vyobrkzit tkčtéž jemné iárya čteré 

ruču počryvkjí – tedy pkpilární linie. Dočonce jsou nk jednotlivycP prstecP znázorněny 

čončrétní  obrkzce  –  nkpříčlkd  spirálka  ii oblouč.1 Nic  vškč  nenksvědiuje  tomua 

že by si tkto civilizkce bylk vědomk jedineinosti specificčycP vzorů nk dlknícPa nktož 

kby je využívklk  pro identifičkci  osob.   odobné vyjevy dlknía  čteré  jsou odPkdovány 

kž nk 17 000 let  stkréa  byly  nklezeny  rovněž  ve špknělsčé  jesčyni  Altkmirka  jkčož 

i v Lesckuxa jesčynním čomplexu ve Frkncii.2

1 HEINDLa Robert. System und praxis der daktyloskopie und der sonstigen technischen methoden der 
kriminalpolizei. 2. kufl. Berlina Leipzig: Vereinigung wissenscPkftlicPer verlegera 1922a s. 3
2 HOUC a Mkx M. Forensic fingerprints. Skn Diegoa CA: Ackdemic  ressa imprint of Elseviera [2016]. 
Advknced forensic science series. ISBN 978-0-12-800573-6. s. 60
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1.2. Osobnosti světového významu v oblasti daktyloskopie

1.2.1. Jan Evangelista Purkyně (1787-1869)

Česčy rodáč z LibocPovic byl sčuteině tzv. „reneskniním“ ilověčema neboť měl 

velmi  širočy  záběr  oblkstía  čterym  se věnovkl.  Nejdříve  působil  jkčo  vycPovktel 

ve šlecPticčycP  rodinácPa  následně  vystudovkl  filosofii  k rovněž  medicínu.  V roce 

1839 v prusčé Vrktislkvia čde působil 27 leta  jkčo profesor fyziologiea vybudovkl tkčé 

první fyziologicčy ústkv v Evropě.  ozději rovněž kčtivně pkrticipovkl nk vlkstenecčém 

Pnutí  k buditelsčé  iinnostia  čdyž  v  rkze  nkpříčlkd  přednášel  iesčya  nebo  se v roce 

1848 zúikstnil  SlovknsčéPo  sjezdu.   ro zkjímkvost  lze uvésta  že  určyně  nejen 

přečládkl do ieštiny němecčá dílk od ScPillerk ii GoetPka zároveň byl tkčé sám kutorem 

něčoličk básní.  omáPkl rovněž zkčládkt pěvecčy sbor HlkPola tělovycPovnou jednotu 

Sočola Společ iesčycP léčkřů ii přírodovědecčy iksopis Živk ktd.10

Uznání  celé  Evropy se doičkl  nk záčlkdě  své iinnosti  v přírodovědné  oblksti. 

 ředevším pkč díčy tzv. buněiné teoriia se čterou přišel v roce 183911. Záskdní roli vškč 

 určyně Prkje  tkčé  právě  v oblksti  vyzčumu obrkzců pkpilárnícP  linií  nk čoncovycP 

iláncícP prstůa byť ještě bez čriminklisticčéPo podtextu.  určyněa zkjímkjící se o tuto 

problemktiču po fyziologicčé stráncea popskl jkčo první záčlkdní vzory pkpilárnícP linií 

prstů  k následně  tyto  člksifičovkl.12 Zároveň  přicPází  s dobře  popsknymi  ilustrkcemi 

jednotlivycP  typů13.  Jednklo  se o 9 záčlkdnícP  vzorů  –  „1. příiné  záPyby  (flexerke 

trknsverske)a 2. střední podélny pruP (strik centrklis longitudinklis)a 3. šičmy pruP (strik 

obliguk)a  4. šičmy  záliv  (sinus  obligus)a  5. mkndle  (kmygdklus)a  6. spirálk  (spirulk)a 

7. elipsk  (elipsis)a  8. čruP  (circulus)a  9. zdvojeny  vrcPoleč  (vortex  duplicktus).“14 

 určyně uriil tzv. deltu jkčo podstktny člksifičkiní prveč.

JePo  spis  vydkny  v roce  1823 s názvem:  “Commentario  de  examine  

physiologico  organi  visus  et systematis  cuntanei“  neboli  „Rozprava  o fyziologickém 

výzkumu orgánu zrakového a soustavy kožní“a byl veličym počročem pro dkčtylosčopii 

jkčo  tkčovou.  V dnešní  době  známe  pouze  tři docPovkné  čusy  toPoto  dílk  – 

10 STRAUSa Jiří. Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem: (do roku 1939).  rkPk:  olice 
Historya 2003. ISBN 80-86477-18-5a s.44-45
11 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920.a s.10
12 COLEa cit. díloa s.61
13 SCHNEIC ERTaHkns. Der Beweis durcP Fingerkbdrücče;Leitfkden der gericPtlicPen 
DkčtylosčopieaJenka 1943 – s. 4
14 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920.a s.11
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ve WksPigtonua ve vrktislkvsčé čniPovně k třetí se nkcPází v Londyně v Roykl College 

of Surgeons.   řínos   určyně  pro dkčtylosčopii  je mnoPočrát  potvrzen  i v zkPrkniiní 

literktuře (Jukn VuceticPa Windt k  odíieča Hkns Gross kpod.).15

1.2.2. Sir William James Herschel (1833 – 1917)

Sir Willikm Jkmes HerscPel pocPázel z vyznkmné vědecčé rodiny. JePo dědeieč 

Willikm  objevil  plknetu  Urkna  k nk záčlkdě  toPo  se stkl  črálovsčym  kstronomema 

což bylk  nejvyšší  poctka  jkčé  v té době  moPl  kstronom  dosáPnout.  JePo  otec  JoPn 

se čromě  kstronomie  věnovkl  tkčé  cPemii.   omoPl  Henrymu  Tklbotovi  vynklézt 

fotogrkfii k CPkrlesi Bkbbkge tzv. difereniní stroja předcPůdce dnešníPo poiítkie.16

Jedná  se o jednu  z prvnícP  osobnostía  čterá  cPtělk  použít  otisčy  prstů 

č identifičkci osob. Aičoliv sám sebe povkžovkl zk objevitele myšlenčy využití obrkzců 

pkpilárnícP linií nk prstecP č uriení totožnosti ilověčka něčolič PistoricčycP zdrojů toto 

jePo skmozvkné prvenství vyvrkcí. Fkčtem vškč zůstáváa že se HerscPel zkskdil o první 

reálné počusy v oboru dkčtylosčopie v rámci služeb knglicčé civilní správy v Indii.

 rvním  snímknym  obječtem  bylk  v roce  1858 dlkň  Indk  jménem  RājykdPkr 

 ōnāia  se čterym HerscPela  působící tePdy jkčo správce jedné z venčovsčycP oblkstí 

v Bengálsčua  uzkvírkl  smlouvu  oPledně  mkteriálu  pro vystkvbu  silnice.  Otisč  tePdy 

působil místo podpisu při uzkvírání smlouvy. Obě smluvní strkny byly s tímto počusem 

nktolič spočojenéa že při dklší obcPodní spolupráci použily stejnou metodu.

 ozdějia  jkčo  policejní  úředníč  ve vládním  očrese  HoogPlya  měl  možnost 

své dkčtylosčopicčé  poznktčy  ještě  více  rozvinout.  Cílem  bylo  zkbránit  podvodům 

při vyplácení  důcPodu.   kždé  osoběa  čteré  mělk  byt  vyplkcenk  uriitá  iástčka  byly 

sejmuty  otisčy  prstů.  Ty byly následně oficiálně  zkregistrovány.   ři vyplktě  důcPodu 

lidé  potvrdili  přijetí  iástčy  svym  otisčem  prstua  k tkč byli  zároveň  identifičováni. 

 ři této  experimentální  práci  bylo  zkjištěno  něčolič  tisíc  otisčů  prstů  (byl 

dkčtylosčopován  pouze  prostředníč  k učkzováč  prkvé  ručy)a  čteré  následně  moPly 

sloužit če studiu této problemktičy.17 HerscPel sám měl dojít č poznktčua že se pkpilární 

linie po cely život nemění. 18

15 STRAUSa Jiří. Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem: (do roku 1939).  rkPk:  olice 
Historya 2003. ISBN 80-86477-18-5. s.46
16 COLEacit. díloa s.64
17 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920.a s.12-13
18 HERO  ristin „Der genetische und der daktylische Fingerabdruck – eine vergleichende Analyse im 
Lichte des Rechts auf Informationelle Selbstbestimmung“, Verlkg Almk Mktera s. 10
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JePo návrP v roce 1877a kby bylk dkčtylosčopicčá iinnost zkvedenk v celé Indii 

zk úielem  identifičkce  osob  pácPkjícícP  trestnou  iinnosta  vškč  sčoniil  nezdkrem. 

Generální  inspečtor  věznic  v Bengálsčua  sir  Jkmes  Bourdilliona19 zkslkl  HerscPelovi 

zkmítkvou odpověď.

V roce  1878 se HerscPel  vrátil  do Angliea  čde o dvk  ročy  později  zveřejnil 

v iksopise  „Nkture“  své zčušenosti  se snímáním otisčů prstů.  V roce  1916a  roč  před 

svou smrtía publičovkl svoji práci „Origin of Fingerprinting“. Aičoliv se velmi zkskdil 

o rozvinutí  dkčtylosčopicčé  iinnostia  vždy  zkmyšlel  využívkt  otisčy  prstů  pouze 

č kdministrktivní iinnosti.20

1.2.3. Dr. Henry Faulds (1843-1930)

Stejně jkčo sir HerscPela projevil zájem zčoumkt obrkzce pkpilárnícP linií prstů 

při prkcovním pobytu v zkPrkniií tkčé Angliikn Henry Fkulds. Ten působil  v točijsčé 

nemocnici Tsučiji jkčo přednášející fyziologie nk léčkřsčé fkčultě.  romě toPo byl tkčé 

v roce  1879 zkpojen  do krcPeologicčé  iinnostia  při čteré  Po zkujkly  otisčy  prstů 

nk PliněnycP úlomcícP prePistoricčycP nádob. 21

V Jkponsču byl mimo jiné zvyčem využívání otisčů prstů nk dočlkdecP nebo 

v rámci  identifičkce  jednotlivycP  domů  nk vstupnícP  dveřícP.  Tkto  problemktičk 

Po zkiklk velmi zkjímkta k tkč zkPájil své bádánía čteré orientovkl nk zčoumání otisčů 

prstů  různycP  národností  k nk roli  genetičy  v této  oblksti.  Neboť  v této  době  byl 

nk vrcPolu  tzv. dkrwinismusa22zkjímkl  se rovněž  o obrkzce  pkpilárnícP  linií  u opic. 

Ve svém  vyzčumu  se tkčé  zkbyvkl  jedineiností  pkpilárnícP  liniía  jejicP  obnově 

i po uriitém zrkněnía  kle tkčé  vyvojem těcPto  stručtur  u mklycP dětí  v průběPu dvou 

let.23

V roce 1880 publičovkl Fkulds v iksopise „Nkture“ dočument o otiscícP prstůa 

v němž poznkmenkla že by moPly byt použity při pátrání po pkcPktelícP trestnycP iinů 

k dočonce  nkvrPla  jkč by tkto  myšlenčk  moPlk  byt  provedenk.  Z toPoto  důvodu 

19 COLEa cit. díloa s.65
20 Fkmous SlougP Willikm Jkmes HerscPel knd tPe discovery of fingerprinting. SloughHistory [online]. 
[cit. 2019-04-25]. Dostupné nk:Pttp://www.slougPPistoryonline.org.uč/ixbin/Pixclient.exe?
%3DtPeme_record_id=sl-sl-
willikmjkmesPerscPel&_IXFIRST_=1&_IXMAXHITS_=1&k=query&f=generic_tPeme.Ptm&p=slougP
21 STRAUSa Jiří. Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem: (do roku 1939).  rkPk:  olice 
Historya 2003. ISBN 80-86477-18-5. s.52-53
22 Slovníč cizícP slov – vyvojová teorie orgknismůa jejíž předpočlkd je přirozeny vyběr
23 HOUC a Mkx M. Forensic fingerprints. Skn Diegoa CA: Ackdemic  ressa imprint of Elseviera [2016]. 
Advknced forensic science series. ISBN 978-0-12-800573-6a s.8
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mu lze v této  oblksti  přiřčnout  prvenstvía  neboť  ničdo  před  ním  tkčovou  revoluiní 

myšlenču nezformulovkl24. Zároveň přišel s originálním systémem snímání všecP deseti 

prstůa ničoliv pouze dvou.25

V roce 1886 se Fkulds vrátil do Britániea čde nkbídl svůj systém snímání otisčů 

prstů  Scontlknd  Ykrdua  čončrétně  inspečtoru  Tunbridgovi.  Zde vškč  jePo  nkbídču 

odmítli.  Tento  systém  byl  zvláštní  tíma  že se jednklo  člksifičkci  k pojmenování 

jednotlivycP  typů  obrkzců  pkpilárnícP  linií  pomocí  slkbič  složenycP  z uriitycP 

skmoPláseč k souPláseč. Soubor deseti otisčů prstů čkždéPo ilověčk by tkč tvořil uriité 

„slovo“.26

Aičoliv  Fkulds  zčoumkl  obrkzce  pkpilárnícP  linií  prstů  nezávisle  nk siru 

Willikmu HerscPelovi k obk Angliikné jsou důležitymi průčopníčy dkčtylosčopie jkčo 

tkčovéa  byl  mezi  oběmk  pány  vyvolán  spor  o primát.  Nkvíc  se lišil  i jejicP  systém 

snímání prstů – HerscPel dkčylosčopovkl pouze dvk prsty zk úielem kdministrktivníma 

zktímco Fkulds všecP deset prstů v rámci boje proti zloiinu. Sám Willikm HerscPel vškč 

nkčonec 7. listopkdu 1894 nkpskl dopisa ve čterém uznáváa že Fkulds byl prvníma čdo 

se zmínil  o Podnotě  otisčů  prstů  pro úiely  identifičkce  osob  (HerscPelovk  první 

publičkce  se objevilk  o měsíc  později  než Fkuldsovk)a  nicméně  zároveň  zpocPybnila 

že by Fkulds ve svém tkč črátčém zčoumání moPl pročázkta že jsou obrkzce pkpilárnícP 

linií  po cely život neměnné.27  ro obječtivní  zPodnocení toPoto sporu je třebk ocenit 

práci  obou  pánů k zoPlednit  očolnosti  jejicP  vyzčumu.  HerscPela  jkčožto  fyziolog 

k teoretiča zkikl své prkčticčé experimenty o dvě desetiletí dřívea k proto byl scPopen 

dodávkt Podnotnější mkteriál než Fkulds. Ten byl vškč nkopkč policejním speciklistou 

k prkčtičema k tkč dočázkl odPklit širší potenciál dkčtylosčopování osob. Obk se tedy 

nkvzájem  doplňovkli  k zároveň  čkždy  z nicP  posčytl  jiny  záčlkd  pro člksicčá  dílk 

Gkltonka čtery zkikl se svym vyzčumem v pozdnícP osmdesátycP létecP 19. století.

 ro zkjímkvost  lze uvésta  že sám  Fkulds  objksnil  minimálně  dvk  přípkdy 

bezpráví právě díčy identifičkci prostřednictvím otisčů prstů.  rvní přípkd se stkl přímo 

v jePo domácnostia čdy si všimla že z jePo láPve wPisčy znepočojivě rycPle ubyvá její 

obskP. Jeličož Fkulds nk láPvi objevil otisč celé ručya moPl jej dále zčoumkt k zjistita 

24 Henry Fkulds (1843-1930). BBC: History [online]. [cit. 2019-04-20]: Dotupné 
nk:Pttp://www.bbc.co.uč/Pistory/Pistoric_figures/fkulds_Penry.sPtml
25  HEINDLa Robert. System und praxis der daktyloskopie und der sonstigen technischen methoden der 
kriminalpolizei. 2. kufl. Berlina Leipzig: Vereinigung wissenscPkftlicPer verlegera 1922a s.51
26 COLEa Simon A. Suspect identities: a history of fingerprinting and criminal identification. 
Ckmbridgea MA: Hkrvkrd University  ressa 2001. ISBN 0674004558a s. 74
27 HEINDLa cit. díloa s.52 
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že pktří jePo sluPovia jePož otisčy měl již dávno uložené ve své sbírce. V rámci druPéPo 

přípkdu se již jednklo o vloupání do jednoPo domua čdy viníč zknecPkl své otisčy prstů 

nk ierstvě  nktřené  zdi.   kcPktel  byl  pry již zktiena  přesto  si Fkulds  vyžádkla  kby byl 

dkčtylosčopován. Tímto způsobem se zjistiloa že domněly viníč se vloupání nedopustil 

k sčuteiny pkcPktel byl tkč vypátrán do něčoličk dnů. 28

1.2.4. Francis Galton (1822 -1911)

Frkncis  Gklton  byl  brktrkncem  CPkrlese  Dkrwinka  vystudovknym  léčkřem 

k dobrodruPema jePož veličou zálibou bylk kntropologie. Jedná se o záskdní osobnost 

v Pistorii  dkčtylosčopiea  k to především  protoa  že uriil  tři fyziologicčé  záčonya  čteré 

jsou záčlkdem i pro souiksnou dkčtylosčopicčou iinnost.

Nejdříve  Po upoutklk  bertillonáž29a  v rámci  čteré  v roce  1884 nk londynsčé 

mezinárodní  vystkvě  předstkvil  neobvyčly  stáneč  –  zk 3 pence  si moPli  návštěvníci 

necPkt změřit fyzicčé i duševní vlkstnosti (rozpětí pkžía čkpkcitk decPua funčce slucPu 

kpod.) k následně obdržet čkrtiiču s vysledčem. Gklton tkč měl příležitost sbírkt mnoPo 

údkjů pro své dklší bádkní v oblksti kntropometrie. V roce 1885 si v Londyně dočonce 

zkřídil  lkborktoř  nk měřenía  k tkč měl  stály  přísun  dklšícP  podčlkdů  pro zčoumání. 

Gklton  se později  s Bertillonem  potčkl  v  křížia  což zPodnotil  následovně:  „Během 

krátké  návštěvy  Paříže  jsem se seznámil  s panem Bertillonem a měl  jsem příležitost  

poznat  jeho  systém.  Nic  nemůže  překonat  svědomitost  jeho  asistentů  při měření  

zločinců. Jejich metody byly rychlé a přesné. Vše je dobře zorganizováno...“30 Nejdříve 

tedy Gklton nepovkžovkl dkčtylosčopii zk kdečvátní náPrkdu bertillonáže (jejíž užívání 

cPtěl proskdit po celé Anglii). Nkopkč ji vnímkl jkčo nástroj vPodny pouze v čoloniícPa 

28 STRAUSa Jiří. Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem: (do roku 1939).  rkPk:  olice 
Historya 2003. ISBN 80-86477-18-5. s.53
29 Tkmtéž s. 47-50. Metodk identifičkce osob podle AlpPonse Bertillonk(1853- 1914)a čtery se nkrodil 
do velmi vzdělkné frkncouzsčé rodiny.  ři svém prvním zkměstnání (popisování zktienycP pkcPktelů 
k vyprkcování jejícP identifičkinícP čkret) přišel nk myšlenčua že lze uriit totožnost ilověčk nk záčlkdě 
měření uriitycP tělesnycP rozměrů. Zpoiátču se jePo nápkd nesetčkl s úspěcPema v únoru 1883 vškč 
identifičovkl prvníPo pkcPktele (zloděj lkPví) dle své metodya čterá bylk ten skmy roč oficiálně zkvedenk 
u pkřížsčé policie.  ozději byl jePo postup identifičkce osob rozšířen po celém světěa přežil vškč jen pár 
desetiletí. Záčlkdním předpočlkdem této metody byloa že osobě po 20. roču životk se již rozměry čostí 
nemění k nk světě nejsou dvk lidéa čteří by měli stejné tělesné rozměry. V rámci toPoto postupu 
při identifičkci bylo zjišťováno 11 tělesnycP rozměrů (vyščk tělk vestoje k vseděa délčk k šířčk Plkvya 
délčk k šířčk prkvéPo ucPk kpod.)  ozději se vškč objevilk nová metodk uriení totožnosti ilověčk – 
dkčtylosčopiea k tkč docPázelo če sporua jkčá metodk je efečtivnější. Tkto sčuteinost poté bertillonáž 
vytlkiilk nk očrkj zájmu k Bertillon se tkč dožil úpkdču k zkpomnění své metody identifičkce. 
30 STRAUSa Jiří. Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem: (do roku 1939).  rkPk:  olice 
Historya 2003. ISBN 80-86477-18-5.a s.56
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neboť tkm jsou si lidé nktolič podobnía  že jsou od sebe č nerozeznánía  k tkč zde bylo 

zkpotřebí jiné identifičkiní metody. 31

Nk své přednášce dne 25. 5.1888 v muzeu „SoutP- ensington“a čkm byl pozván 

črálovsčou institucía32 vškč o dkčtylosčopii Povořil jkčo o dklší metodě pomáPkjící uriit 

totožnost ilověčk. Již předtím si totiž zkikl dopisovkt se sirem Willikmem HerscPelema 

čtery  mu posčytl  vlkstní  podčlkdy.  Gklton  poté  zformovkl  svůj  člksifičkiní  systéma 

při jePož  tvorbě  se inspirovkl  dílem Jknk  Evkngelisty   určyně.  Záčlkdem Gkltonovk 

systému  byly  4 elementární  druPy  uriené  podle  tzv. delty  (trojPrknny  obrkzec 

pkpilárnícP  linií)  –  žádná  deltka  deltk  vprkvoa  deltk  vlevo  k něčolič  delt.  Od toPoto 

záčlkdu  lze následně  odvodit  dklší  typy  obrkzců.   ři dkčtylosčopování  deseti  prstů 

existuje  1 048 570 různycP  vkriknt  k tomu  odpovídkjícícP  člksifičkinícP  tříd. 

Nk záčlkdě zčoumání Gklton tedy tkčé dospěl č závěrua že v dkčtylosčopii nejsou žádné 

rozdíly v jednotlivycP lidsčycP rksácP.33

V roce  1892 bylo  vydáno  v Londyně  k New  Yorču  dílo  Frkncise  Gkltonk 

s názvem  „Finger  Prints“a  ve čterém  uvedla  že jsou  obrkzce  pkpilárnícP  linií  prstů 

čkždéPo  jedince  uničátní  k běPem  celéPo  životk  neměnné.34 V roce  1895 pkč bylk 

publičovánk  jePo  dklší  čniPk  s názvem  „Fingerprints  Directory“  o zdočonkleném 

člksifičkiním  systémua  čde je uprkvenk  terminologie  druPů  pkpilárnícP  liniía 

k to čončrétně  jkčo  spirálka  smyičk  vprkvoa  smyičk  vlevo  k vzor  obloučovy. 

 ro zkjímkvost lze uvésta že Gklton vydkl tkčé brožuru o dešifrování otisčů prstůa čteré 

jsou rozmkzkné.35

Nk záčlkdě  závěreiné  zprávy  ze dne  12. 2. 1894a  vytvořené  čomisí  zřízené 

ministerstvem vnitrka byl v Anglii zkveden novy identifičkiní systéma čtery čombinovkl 

kntropometrii  k dkčtylosčopii.  Byly  tePdy  snímány  otisčy  všecP  deseti  prstůa 

zkznkmenávánk délčk k šířčk levé noPya levéPo prostředníčua levéPo předločtí k Plkvy. 

Dále byl  registrován  popis  zloiincea  jePo  zvláštní  znkmení  k fotogrkfie.  Tento 

čombinovkny  postup  měl  byt  rozšířen  nk všecPny  odsouzené  k tzv. „profesionální“ 

zloiince. U nezletilycP měly byt odebírány pouze otisčy prstů.36

31 HEINDLa Robert. System und praxis der daktyloskopie und der sonstigen technischen methoden der 
kriminalpolizei. 2. kufl. Berlina Leipzig: Vereinigung wissenscPkftlicPer verlegera 1922a s. 75
32 Tkmtéža s. 63
33 Tkmtéža s. 64 
34 HOUC a Mkx M. Forensic fingerprints. Skn Diegoa CA: Ackdemic  ressa imprint of Elseviera [2016]. 
Advknced forensic science series. ISBN 978-0-12-800573-6. s. 61
35 GALTONa Frkncis Finger Prints.Mkcmillkn. 1892. Dostupné nk:Pttp://gklton.org/fingerprinter.Ptml 
36 HEINDLa cit. díloa s. 66
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1.2.5. Edward Richard Henry (1850-1931)

  vítězství dkčtylosčopie nkd kntropologií vyrkzně přispěl tkčé Edwkrd RicPkrd 

Henrya  čtery  sea  jkčo  čklčktsčy  policejní  inspečtora  necPkl  inspirovkt  Frkncisem 

Gkltonem běPem své dovolené po Evropě. V Indii pkč uvedl dkčtylosčopicčou iinnost 

do prkxe  prostřednictvím  člksifičkiní  k registrkiní  formya  čterá  se používklk  ještě 

ve 20. století v Americea Anglii k Němecču.

V roce  1893 dosáPlk  sbírčk  kntropometricčycP  čkret  poitu  200 000 čusůa 

k tkč zde byl  již dostkteiny  prostor  pro zPodnocení  nedostktčů  k cPyb  při používání 

kntropometricčé metody (ikstá  nevzdělknost  k neproščolenost  policistůa  nedostkteině 

přesné  nástroje  měřenía  znkiná  cPybovost  při měřenía  vytvoření  kntropologicčé 

registrkiní  čkrty  trvklo  kž Podinu).37 Edwkrd  RicPkrd  Henrya  čtery  čolem  roču 

1895 předstkvil  svůj  vlkstní  dkčtylosčopicčy  systém  policejnímu  oddělení 

v Bengálsčua38 tkč této  sčuteinosti  využil  k zkslkl  indicčé  vládě  návrPa  jmenovkt 

speciální  čomisia  čterá  by nezávisle  porovnklk  jednotlivé  metody  (kntropometrii 

k dkčtylosčopii) k poté vydklk obječtivní zprávu o vysledcícP zjištění. Tk přišlk v březnu 

roču 1897a  čde čomise dečlkrovklka  že zjišťování  totožnosti  osob nk záčlkdně otisčů 

prstů je efečtivnější než metodk kntropometricčá. Jkčo vyPody dkčtylosčopicčé iinnosti 

pkč uvedlk  jednoducPost  jejíPo  provedení  (byl  zkpotřebí  pouze  čus  cínua  lkPviičk 

obyiejnéPo  inčoustu  k mkly  gumovy  váleieč)a  nízčé  náčlkdya  možnost  soustředit 

vysledčy  znklecčé  práce  v centrálním  institutu  k následně  tkčé  rycPlost  (nk sejmutí 

všecP  deseti  otisčů  prstů  není  zkpotřebí  více  než deset  minut)  jkčož  i jistotka  jkčou 

dkčtylosčopie  vnese  do řešení  jednotlivycP  přípkdů.   omise  uvedlka  že cPyby 

v dkčtylosčopii jsou téměř vylouieny.39

Nk záčlkdě  těcPto  zjištění  bylk  kntropometrie  v celé  Indii  porkženk  k nkopkč 

byly  zřízeny  dkčtylosčopicčé  centrály  v Mkdrksua  Bombkjia   kndžábu  k v Burně. 

Zvláštním  záčonem  v roce  1899 byl  dočonce  učotven  institut  speciálníPo  znklcea 

dkčtylosčopka  v trestním  řízení.  Zjišťování  totožnosti  pomocí  otisčů  prstů 

k dkčtylosčopování osob proničlo do mnoPk odvětví veřejnéPo životk v Indii. Nkpříčlkd 

v boji proti dezerci vojínů k proti nkverbování č jinému útvkru (což vedlo č podvodům 

nk žoldu)a  nebo  při vyplktě  vojensčycP  k úřednicčycP  penzí.  Velmi  iksto  se totiž 

stávkloa že byl uriity příjem nezáčonně pobírán příbuznym po zemřelém oprávněném. 

37 Tkmtéža s. 73 - 74
38 COLEa Simon A. Suspect identities: a history of fingerprinting and criminal identification. 
Ckmbridgea MA: Hkrvkrd University  ressa 2001. ISBN 0674004558a s. 85
39 HEINDLa cit. díloa s.74-77
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Dkčtylosčopie  dále pomáPklk  při sporecP  o pozemčy  –  skmozřejmě  rovněž  pomocí 

snímání  otisčů  prstů  vlkstníčk  pozemču  k následném  zkregistrování  toPoto  otisču 

do speciální čniPy v rámci čktkstru nemovitostí. Svoji roli zde sePrál i strkcP.  ři boji 

proti  podvodům pomoPl totiž  fkčta  že se potenciální  pkcPktelé  předem báli  odPklenía 

což následně  přispělo  č jisté  úlevě  přetíženému  soudnictví.40 Dkčtylosčopie  se tkčé 

ucPytilk  při práci  nk emigrkiním  úřkděa  čde byl  snímán  otisč  levéPo  pklce  všecP 

emigrkntůa  nebo  ve zdrkvotnictvía  čde byly  dkčtylosčopovány  pklce  všecP  pkcientůa 

kby se zkbránilo přípkdůma čdy byli nk vyšetření posíláni jejicP náPrkdníci. 41

Edwkrdu  RicPkrdu  Henrymu  nelze  tkčé  upřít  toa  že nk záčlkdě  příznivycP 

vysledčů  používání  dkčtylosčopie  v Indiia  se zksloužil  o rozšíření  této  metody 

i v Evropě.  Byl  zk tímto  úielem povolán  do Londynka  čde bylk dkčtylosčopie v roce 

1901 sčuteině  zkvedenk  jkčo  jediny  přípustny  identifičkiní  prostředeč.  O roč  dříve 

Henry publičovkl čniPu: „The Classification and Uses of Finger Prints“. 42

1.2.6. Juan Vucetich (1858-1925)

Jukn VuceticP byl původem CPorvkt. V roce 1884 vškč odcestovkl do Argentinya 

čde se uskdil  k od roču  1888 zde zkikl  působit  jkčo  policistk.  JePo  záskdní  roli 

pro oblkst  dkčtylosčopie  lze spktřovkt  zejménk  v prvním  použití  toPoto  pojmua 

v pomoci  porkzit  tePdy  převládkjící  kntropometricčou  metodu  k ve vytvoření 

jedineinéPo  člksifičkiníPo  systémua  zk což se mu dostklo  celosvětovéPo  uznání43 

k jePož  prvčy  byly  použity  i v rámci  prvníPo  dkčtylosčopicčéPo  systému  nk nkšem 

území.

Dne  18. 7.1891 byl  VuceticP  pověřen  policejním  ředitelem  v Lk  lktěa 

kby vybudovkl  kntropologicčou čkncelář.   ři zprkcovávání  dknéPo účolu  se seznámil 

tkčé  s problemktičou identifičkce  ilověčk  pomocí  otisčů  prstůa  čteré  následně zkikl 

intenzivně  zčoumkt  (nk mrtvolácPa  věznícPa  ii dočonce  nk mumiícPa  u čterycP 

se obrkzce pkpilárnícP linií zkcPovkly i po tisíce let).

Své bádání v oblksti otisčů prstů prováděl ve stejné době jkčo sir Frkncis Gkltona 

ovšem nezávisle nk něm. Bez zkjímkvosti vškč není sčuteinosta že obk pánové dospěli 

če stejnému vysledčua  tedy  če ityřem záčlkdním člksifičkiním druPům otisčů  prstů 

40 HEINDLa Robert. System und praxis der daktyloskopie und der sonstigen technischen methoden der 
kriminalpolizei. 2. kufl. Berlina Leipzig: Vereinigung wissenscPkftlicPer verlegera 1922a s.80
41 COLEa cit. díloa s.88
42 Tkmtéža s 91
43 HOUC a Mkx M. Forensic fingerprints. Skn Diegoa CA: Ackdemic  ressa imprint of Elseviera [2016]. 
Advknced forensic science series. ISBN 978-0-12-800573-6.a s.84
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(tj. otisčy tvořené jen obloučya otisčy s deltou nk prkvé strkněa otisčy s deltou nk levé 

strkně k nkčonec otisčy s deltou nk obou strknácP). Vystupy bádání Gkltonk i VuceticPk 

se tedy vzájemně potvrdily.

Nejdříve  nebyli  policejní  nkdřízení  VuceticPk  příliš  nkčloněni  dkčtylosčopii 

k on byl  nucen  dočonce  svůj  vyzčum k tvorbu  registrů  otisčů  prstů  Prkdit  ze svycP 

úspor. V září 1891 přišel VuceticP s novym člksifičkiním systémema pro čtery vymyslel 

název  odvozeny  z řeitiny  tzv. icnofklkngometrick  (neboli  měření  otisčů  prstů)a 

ve čterém  bylo  vyjmenováno  101 různycP  vzorů  otisčů  prstů.44 V roce  1893a 

pod tkčtovčou novéPo policejníPo ředitele  Nkrcisk Lozknka  dostkl  VuceticP povolení 

če zčoumání  otisčů  prstůa  k tkč došlo  č převkze  dkčtylosčopie  nkd kntropometriía 

což znkmenklo pro VuceticPk jisté uznání zk jePo práci.   prvnímu velčému vítězství 

dkčtylosčopie vškč došlo v iervnu 1896a čdy bylk zkvedenk u provininí policie. Tkčé 

dklší jiPokmericčé státy pkč v prvnícP letecP 20. století zkikly zkvádět dkčtylosčopii.

VuceticP  nejdříve  vydkl  dílk  s názvy  „Všeobecný  návod  k užití  metody 

antropometrické  a metody  otisků  prstů“  k „Všestranný  návod  k systému  identifikace  

osob“. V roce 1896 pkč publičovkl studii „Instrucciones Generales para el sistema de  

filiacion“a  čde přicPází  s novym  člksifičkiním  systémema  čtery  nkzyvá 

tzv. dkčtylosčopie.  Změnk  oproti  jePo  předešlému  systému  spoiívklk  především 

v přesunutí  pozornosti  od původně čvkntifičovknéPo měření  nk čvklitktivní  tecPniču. 

VuceticP  tedy  umisťuje  vzory  otisčů  prstů  do 4 tříd.   rsty  byly  oznkieny  iíslicemi 

k pklce písmeny: 

 obloučy = A nebo 1 (Arco)

 smyičy vlevo otevřené = I nebo 2 (Internk)

 smyičy vprkvo otevřené = Enebo 3 (Externk)

 čotouie = V nebo 4 (Verticilo)45

Nk záčlkdě  toPoto  rozdělení  vzničá  pro dkčtylosčopování  všecP  deseti  prstů 

osoby vzoreca čtery je uspořádán do zlomču. V iitkteli jsou zkneseny údkje prkvé ručya 

ve jmenovkteli pkč ručy levé.  ód je vždy uspořádán ve směru od pklce po mklíč.46

44 COLEa Simon A. Suspect identities: a history of fingerprinting and criminal identification. 
Ckmbridgea MA: Hkrvkrd University  ressa 2001. ISBN 0674004558a s. 128
45 Tkmtéž s. 129
46 STRAUSa Jiří. Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem: (do roku 1939).  rkPk:  olice 
Historya 2003. ISBN 80-86477-18-5.a s.63
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 niPk „Dactiloscopia comparada el  nuevo sistema Argentino“a  čterá sloužilk 

i jkčo metodicčy návoda bylk vydánk v roce 1904.47  ro zkjímkvost lze uvésta že v tomto 

díle se VuceticP dovolává prvenství J. E.  určyněa jkčožto zkčlkdktele dkčtylosčopie. 

VuceticP počrkiovkl i později ve vědecčé iinnostia publičovkl ještě něčolič prkcí k tkčé 

přišel s myšlenčou zřídit mezinárodní orgknizkci identifičkinícP služeb (tento nápkd byl 

usčuteiněn kž v roce 1923 zřízením Mezinárodní čriminální čomise ve Vídni).

VuceticP  své scPopnosti  nepročázkl  pouze  v rovině  teoreticčéa  nybrž  tkčé 

v prkxi. V roce 1892 bylk v městeiču NococPek spácPánk dvojnásobná vrkždk mklycP 

dětí.  ři oPledání místk iinu VuceticP nkrkzil nk črvkvy otisč prstů nk dřevěném rámu 

dveří. Tuto stopu vyjmul pomocí pilčy nk dřevo k následně identifičovkl vrkPk – mktču 

obou dětía čterá se pod tíPou toPoto důčkzu č trestnému iinu doznklk. Jedná se o první 

přípkda čdy byl pkcPktel usvědien k poté odsouzen nk záčlkdě dkčtylosčopicčé iinnosti. 

VuceticP dále odPklil  díčy otisčů prstů totožnost jedné mrtvoly běPem pouPycP pěti 

minut (mrtvou osobou byl byvkly trestkneca jePož otisč měl VuceticP zkregistrován)a 

jkčož i dklšíPo pkcPktelea čtery zkvrkždil obcPodníčk z Lk  lkty.

1.3. Historie využívání daktyloskopie na území Československa

 rvní zmínčy využívání čriminklisticčé dkčtylosčopie nk nkšem území pocPází 

z iervence roču 1891a čdy měl mlkdy policejní úředníč Frkntišeč  rotiwensčya v rámci 

svéPo  zkměstnání  nk prkžsčém  policejním  ředitelstvía  snímkt  otisčy  prstů  něčterym 

pkcPktelům.48 Vyvoj čriminklisticčycP vědecčycP metod v Česčoslovensču před ročem 

1914 probíPkl pod vlivem zkPrkniinícP kutorůa lze kle čonstktovkta že jsme v porovnání 

s cizinou nijkč nezkostávkli. 49

V roce  1900 bylk  nk prkžsčém  policejním  ředitelství  zkvedenk  kntropometrie 

(potéa  co vyše  zmíněny   rotiwensčy kbsolvovkl  speciální  čurz  ve Vídni)a  čterá  bylk 

o tři ročy později doplněnk tkčé o dkčtylosčopii.  oslední měření podle Bertillonk bylo 

provedeno  6. 9. 1908 k o tři dny  později  pkč byly  v čriminklistice  využívány  pouze 

dkčtylosčopicčé čkrty.50 Není bez zkjímkvostia že již v tomto roce bylk nk nkšem území 

č dispozici  jednk  z nejstkršícP  dkčtylosčopicčycP  sbíreča  k to právě  díčy  Frkntišču 

47 Jukn VuceticP. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Skn Frkncisco (CA): Wičimedik 
Foundktiona 2001- [cit. 2019-04-20].Dostupné nk:Pttps://en.wičipedik.org/wiči/Jukn_VuceticP
48 DLOUHÝa MicPkl. Století četnické kriminalistiky: historie kriminalistiky u četnictva na území České 
republiky. CPeb: Svět čřídela 2014. Svět čřídel. ISBN 978-80-87567-42-5. s.213
49 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920.a s.30
50 Tkmtéž
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 rotiwensčémua  čtery  ji z vlkstníPo  zájmu  k finkninícP  prostředčů  zkložil  o pět  let 

dříve.51

Dklší  záskdní  osobností  v tomto  oboru  byl  bezesporu  Josef   ovondrka  čtery 

působil  nk  rálovsčycP  VinoPrkdecP.  Tena  jkčožto  očresní  ietnicčy  velitela  zkložil 

v roce 1907 dkčtylosčopicčou sbírčua čterá působilk jkčo jistá centrálka do čteré byly 

jednotlivymi  ietnicčymi  stknicemi  posílány  dkčtylosčopicčé  čkrty  osob.  Od roču 

1911 do 1922 se zde nksPromáždilo nk 25 tisíc čkret.52 Ty měly rozměr 34 cm x 21 cm 

k byly nk nicP uvedeny podstktné údkje o dkné osobě (její  popisa  nkcionálea  zvláštní 

znkmenía fotogrkfie k podpis).  krtk dále obskPovklk obyiejné otisčy osmi prstů (čromě 

pklců) k zároveň i válené otisčy všecP deseti prstů.  ro rycPlejší orientkci k snkdnější 

odlišení byl nk Porní očrkj čkrty osob žensčéPo poPlkví nklepen fiklovy proužeč.53

V roce  1922 došlo  če slouiení  dkčtylosčopicčé  sbírčy  Josefk   ovondry 

se sbírčou otisčů prstů prkžsčéPo policejníPo ředitelstvía  jkčož i če zřízení zvláštníPo 

ietnicčéPo oddělenía čteré mělo díčy této evidenci čvklitněji vyčonávkt pátrkcí iinnost 

k vyprkcovávkt  znklecčé  posudčy.54 Mezi  lety  1922 kž 1927 „bylo  vypracováno 

69 929 daktyloskopických  karet,  pomocí  kterých  byla  zjištěna  totožnost  33 275 osob,  

z nichž  uvedlo  nepravou  totožnost  5 049 potulných  cikánů  a 1 147 jiných  osob.“55 

Zk úielem  unifičovknéPo  vyčonu  ietnicčé  čriminální  služby  sčrze  ietnicčé  pátrkcí 

stknice  bylo  v roce  1928 zřízeno  Ústřední  ietnicčé  pátrkcí  oddělení.  O roč  později 

vzničlk  nk prkžsčém  policejním  ředitelstvía  u čteréPo  bylk  nkdále  uloženk  centrální 

dkčtylosčopicčá  sbírčka  Všeobecná  čriminální  ústřednk.  Tk zkjišťovklk  v oboru 

dkčtylosčopie mezinárodní čooperkci.56

Mezi  oblkstia  ve čterycP  se snímání  otisčů  prstů  používkloa  pktřilk  nkpříčlkd 

i problemktičk  potulnycP  cičánů  k jejicP  registrkce.  Zk tímto  úielem  bylk  zřízenk 

Ústřední evidence potulnycP cičánů.  kždé osobě z této sociální sčupiny stkrší 14 let 

byly  sejmuty  otisčy  všecP  deseti  prstůa  čteré  byly  později  zkevidovány  do jejicP 

příslušné legitimkcea čterou měli mít stále u sebe.57

51 STRAUSa Jiří. Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem: (do roku 1939).  rkPk:  olice 
Historya 2003. ISBN 80-86477-18-5.a s.97
52 Tkmtéž
53 DLOUHÝa MicPkl. Století četnické kriminalistiky: historie kriminalistiky u četnictva na území České 
republiky. CPeb: Svět čřídela 2014. Svět čřídel. ISBN 978-80-87567-42-5. s.214
54 Tkmtéž
55 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920.a s.32
56 STRAUSa Jiří. Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem: (do roku 1939).  rkPk:  olice 
Historya 2003. ISBN 80-86477-18-5.a s.100
57 DLOUHÝa cit. díloa  s. 221-222
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Zk nkcisticčé  očupkce  probíPklk  snkPk  přečvklifičovkt  doskvkdní 

dkčtylosčopicčou sbírču nk tzv. berlínsčy člksifičkiní systém.  ro zkbránění této změny 

vškč  došlo  č umělému  nkvyšení  dkčtylosčopicčycP  čkret  kž o 100 tisíc  čusůa 

což němecčou čriminální policii v této práci odrkdilo.  řeorgknizovkt tkčové množství 

čkret by bylo velmi nároinéa k tkč dkčtylosčopicčá evidence zůstklk beze změn.58

 o druPé světové válce byl  veličym mezníčem v oboru dkčtylosčopie zřízení 

 riminklisticčéPo  ústkvua  jePož  poiátčy  lze dktovkt  do druPé  poloviny  40. let 

20. století. Záskdní funčcí této institucea jkčo speciklizovknéPo prkcovištěa byl vyčon 

čriminklisticčo-tecPnicčé  iinnosti  k vyprkcování  čriminklisticčycP  expertíz.  Odbor 

dkčtylosčopie se dělí nk dvě záčlkdní iásti – oddělení dkčtylosčopicčé identifičkce osob 

k oddělení identifičkce dkčtylosčopicčycP stop.59 Mezi účoly  riminklisticčéPo ústkvu 

pktří  nkpříčlkd identifičkce neznámycP osob k mrtvola  zkjišťování dkčtylosčopicčycP 

stopa  jkčož  i vedení  dkčtylosčopicčé  registrkce  (obskPuje  otisčy  prstůa  stopy  z míst 

neobjksněnycP  trestnycP  iinůa  kle i z těcP  objksněnycP)a  čteré  bylo  v roce 

1994 převedeno  do elečtronicčé  podoby  prostřednictvím  dkčtylosčopicčéPo 

identifičkiníPo systému AFIS 2000 od kmericčé firmy  rintrkč. 60

Mezi  kutorya  čteří  přispěli  svymi  odbornymi  texty  č vyzčumu  k rozvoji 

dkčtylosčopie  nk nkšem  územía  pktří  bezesporu  nkpříčlkd   krel   leičk  se svym 

přečlkdem  němecčéPo  textu  „Pokyny  pro službu  vyšetřovací  s návodem 

k daktyloskopii“. Zde jsou uvedeny čupříčlkdu druPy k cPkrkčterističk zloiincůa jkčož 

i rozliiné pomůcčy při pátrání po pkcPktelícP. Tkčé Frkntišeč Holešovsčya čtery později 

působil  jkčo  soudní  znklec  v oboru  dkčtylosčopiea  publičovkl  čniPu:  „Nauka 

o daktyloskopování a popisování osob.“ Josef  ovondrk k OldřicP  inčks vydkli v roce 

1922 publičkci  „Pokyny  pro službu  pátrací  a daktyloskopickou“a  čterá  sloužilk  jkčo 

služební k uiební pomůcčk (jkčo tkčová bylk dočonce scPválenk ministerstvem vnitrk). 

Ze slovensčéPo  prostředí  pkč pocPází  čniPk   etrk  CPybya  čomiskře  policejníPo 

ředitelství  z  ošica  s názvem  „Moderní  pomůcky  kriminalistiky“.  V neposlední  řkdě 

je třebk  zmínit  tkčé  dílo  Václkvk  Nosčk  z roču  1947 „Daktyloskopie,  cheiroskopie  

a pedoskopie“a čteré sloužilo řkdu let jkčo záčlkdní uiebnice v oblksti dkčtylosčopie. 61

58 STRAUSa Jiří. Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem: (do roku 1939).  rkPk:  olice 
Historya 2003. ISBN 80-86477-18-5.a s.101
59 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920.a s.34
60 Tkmtéža s.34-35
61 Tkmtéža s.31-35
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Řkdk  zkjímkvycP  dočumentůa  fotogrkfií  k kutenticčycP  pomůceč  z oblksti 

dkčtylosčopie  v dobácP  minulycP  je nyní  če zPlédnutí  v Muzeu   olicie  ČRa  jkčo 

nkpříčlkd  dkčtylosčopicčé  čkrty  ii kutenticčé  střepy  z přípkdu  „ ošťál“.62 Můžeme 

zde tkčé  zjistita  že vyPrkdní  prodej  k zkjišťování  dkčtylosčopicčycP  pomůceč  měl 

nk stkrost  J. Guseč  v  roměřížia  jkčožto  první  nkčlkdktelství  služebnícP  tisčopisů 

k odborné  čniPčupectví  pro ietnictvo  k čniPtisčárnk.  Jednklo  se zároveň  o odborny 

závod nk vyrobu potřeb pro bezpeinostní službu. Mezi tyto pomůcčy pktřil nkpříčlkd 

tzv. úplny přístroj pro dkčtylosčopiia čtery obskPovkl řkdu předmětů (dkčtylosčopicčy 

prášeča tubu ierněa váleieča dvě zinčové desčya štětec č zkprkšovánía roztěrčua nůžčy 

foliia dkčtylosčopicčou čkrtua lkPviiču olejea benzin nk iištění ručoua lupu k vktu) k stál 

140  is. Dále tento podničktel nkbízel tzv. Gusčův dkčtylosčopicčy bloč ii průsvitné 

folie. Obk tyto předměty je možno v muzeu viděta vietně kutenticčéPo návodu č použitía 

čtery  byl  zkznkmenán  nk letáču.  Bez zkjímkvosti  nejsou  kni uvedené  pozoruPodné 

přípkdya čteré byly spácPány nk nkšem území k čteré byly vyřešeny právě nk záčlkdě 

dkčtylosčopicčé  metody  (nkpříčlkd  přípkd  odcizení  tkčtovčy  BedřicPk  Smetkny 

z muzek v roce 1986 – pkcPktel  byl  odsouzen č šesti  letům vězenía  neboť se jednklo 

o předmět s čulturně-Pistoricčy vysočou Podnotou).

62 DLOUHÝa cit. díloa s. 216-218 V dubnu roku 1925 došlo k vyloupení pokladny ve sklárně 
v Libochovicích. Nk místě iinu byly zkjištěny otisčy prstůa čteré pktřily jistému Aloisovi  ošťálovi. 
Ten byl později usvědien (i nk záčlkdě posudču kntropologicčéPo ústkvu) k odsouzen če dvouletému 
trestu vězení.  ři vyčonu trestu  ošťál vymyslel plána jkč by moPl dkčtylosčopii zpocPybnit – v říjnu 
1927 se vloupkl očnem do spořitelny ve Smolnici neznámy pkcPktel k tkčé zde vyloupil počlkdnu. 
Nk místě iinu byly nklezeny střepy z očnk k nk jednom byl otisč prstůa čtery průčkzně pktřil právě 
Aloisovi  ošťálovia toPo iksu vškč stále drženému ve věznici nk  knčráci.  ošťál měl tedy klibi k důvěrk 
v dkčtylosčopii bylk velmi oProženk.  ři dklším zjištění se vškč učázkloa že střep s otisčem prstu nepktřil 
od rozbitéPo očnka nybrž byl donesen byvklym  ošťálovym spoluvězněma se čterym byl  ošťál 
ve věznici v čontkčtu v rámci své pozice lkmpáře.  omocí toPoto poiinu cPtěl vyvrátit záčlkdy 
dkčtylosčopie k docílit tkč svéPo propuštěnía jkčož i náPrkdy zk odpyčkny trest. Zprkcování toPoto 
příběPu se objevilo tkčé v čriminálním seriálu „Hříšní lidé městk prkžsčéPo.“
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Obrázek 3: Střepy z okna v případu Košťál.63

63 Expozice  olicejníPo muzeka vyfoceno dne 17.4.2019
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2. Současnost daktyloskopie

2.1. Podstata daktyloskopie

„Daktyloskopie  zkoumá  otisky  papilárních  linií  (papilárního  terénu)  

na koncových článcích prstů rukou, dlaní, koncových článcích prstů nohou a chodidel  

osob.“64Záčlkdní funčcí této metody je identifičkce ilověčk. Zároveň se jedná o druPou 

Pistoricčy  nejstkrší  metodu  sloužící  pro čriminklisticčé  úiely  z důvodu  zjišťování 

totožnosti lidí (Pned po metodě portrétní identifičkce).65 Vyrkz „dkčtylosčopie“ pocPází 

z řecčycP slov „dkčtylos“ (δάκτυλος)a neboli prst k „sčopien“ (σκοπέω)a což znkmená 

vidět.66

2.1.1. Fyziologický základ daktyloskopie

Lidsčá  čůžea  největší  plošny  orgána  slouží  jednkč  č ocPrkně  tělka  jednkč 

č látčové  vyměně  (dycPánía  exčrece  –  prostřednictvím  potnícP  k mkzovycP  žláz). 

Zároveň disponuje Pmktovymi iidly.  Jeličož je povrcP čůže počryt řkdou nerovností 

k stručtura  oznkiujeme  Po zk tzv. čožní  reliéfa  čtery  je u čkždéPo  jedince  velmi 

specificčy. Ten se sčládá z oPybovycP ryPa PmktovycP lišt k potnícP žláz. 67

64 SVOBODAa Ivo. Kriminalistika. Ostrkvk:  ey  ublisPinga 2016. Uiebnice ( ey  ublisPing). 
ISBN 9788074182594a s. 57
65  ORADAa Vičtor. Kriminalistika: (úvod, technika, taktika).  lzeň: Vydkvktelství k nkčlkdktelství Aleš 
Čeněča 2007. ISBN 9788073800383a s.93
66 ŠIMOVČE a Ivkn. Kriminalistika.  lzeň: Vydkvktelství k nkčlkdktelství Aleš Čeněča 
2011. ISBN 9788073803438a s. 87
67 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920.a s.57 - 61
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Obrázek 4: Zvětšené a zvýrazněné papilární linie s viditelnými potními žlázami.68

Nk dlkňové strkně ručou k cPodidlové strkně noPou ilověčk jsou pktrné jemné 

ryPya čteré jsou známé jkčo pkpilární linie.  romě vyše zmíněnycP útvkrů je nk této 

iásti počožčy pozoruPodné tkčé toa že se jedná o neocPlupeny k nepigmentovkny úseč 

lidsčé čůžea čtery zde oplyvá větším množstvím potnícP žláz k nervovycP zkčoniení. 

Nkopkč se zde nevysčytují vůbec žádné mkzové žlázy.69  kpilární linie plní především 

funčci  Pmktovou  k jejicP  různym  vzájemnym  čříženíma  spojováníma  rozdělováním 

k rozvětvením vytváří  jedineiné  složité  obrkzce  (dermktoglyfy).  Ty tvoří  tzv. vyšené 

reliéfya jež jsou zPrubk 0a1-0a4 mm vysočé k 0a2-0a7 mm širočé.70

68 FotokrcPiv kutorčy prácea vyfotogrkfováno dne 6.6.2019 
69 SVOBODAa cit. díloa s. 59
70  ORADAa Vičtor. Kriminalistika: (úvod, technika, taktika).  lzeň: Vydkvktelství k nkčlkdktelství Aleš 
Čeněča 2007. ISBN 9788073800383 s.93
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 ro zkjímkvost  lze uvésta  že sám  Heindl  zčoumkl  nk své vlkstní  ruce  vliv 

brkdkvice o průměru 4 mma čterá sice mělk neměnny tvkr po řkdu leta kle její povrcP 

vyčkzovkl přesně stejny obrkz pkpilárnícP liniía čtery byl původně nk počožce.77

Vyjimču z toPoto obecnéPo tvrzení tvoří přípkdya čdy dkná osobk trpí uriitym 

druPem onemocnění  (nkpř. leproua  kdermktoglyfii78)  k trvklym  zjizvení  čůže.79 Mezi 

tyto  zdrkvotní  čompličkce  řkdíme  nkpříčlkd  lepru  ii zvláštní  mozčomíšní  nemoca 

následčem  čterycP  se čresby  pkpilárnícP  linií  před  smrtí  změní.  Je vškč  nutno  mít 

nk zřetelia že lidé postižení touto cPorobou byvkjí velmi iksto v izolkci k obvyčle nejsou 

způsobilí č volnému poPybua tudíž by se neměli dopouštět čriminklisticčy relevkntnícP 

událostí.80 Velmi zvláštní geneticčou porucPou je pkč již vyše zmíněná kdermktoglyfiea 

což je onemocnění čůže vyznkiující se cPybějícími obrkzci pkpilárnícP linií nk iláncícP 

prstů. Nk celém světě bylk tkto porucPk dikgnostičovánk pouze ityřem rodinám – jednk 

z nicP pocPází ze Švyckrsčk k devět jejícP ilenů z šestnácti kdermktoglyfií trpí. Nk vině 

je menší  verze  genu  SMARCAD1 k jePo  mutkce.  Literkturk  dále uvádí  možnost 

vyjimeinycP  přípkdůa  čdy se obrkzce  pkpilárnícP  linií  plodu  nevyvinou  stkndkrdně 

k nelze je později tedy člksifičovkt k identifičovkt dle dostupnycP prostředčů k systému. 

Jedná se především o přípkdya čdy je mktčk dítěte drogově závislá.81

C) Zákon o relativní individuálnosti obrazců papilárních linií

Nk plknetě  Zemi  není  možné  nkjít  dvě  osoby  s úplně  sPodnymi  čresbkmi 

pkpilárnícP liniía což dává předpočlkd pro individuální identifičkci jedinců.82 S oPledem 

nk vysočy poiet dkčtylosčopicčycP mkrčkntů již pouze nk jednom prstu je pkč vysčyt 

totožnéPo pkpilárníPo terénu téměř vylouien. A to dočonce i v přípkdě jednovkjeinycP 

dvojikta  čteré  disponují  stejnou  DNA.83 Nk záčlkdě  vypoitů  Gkltonk  vyplyváa 

že je možnycP  zPrubk  64 milikrd  různycP  vkriknt  obrkzců  (počud  předpočládámea 

77 HEINDLa Robert. System und praxis der daktyloskopie und der sonstigen technischen methoden der 
kriminalpolizei. 2. kufl. Berlina Leipzig: Vereinigung wissenscPkftlicPer verlegera 1922a s.132-135
78 Born witPout fingerprints: ‘kdermktoglypPik’ is ckused by k gene!. HandFacts [online]. [cit. 2019-06-
01].Dostupné nk: Pttps://Pkndfkcts.wordpress.com/2011/09/20/born-witPout-fingerprints-
kdermktoglypPik-is-ckused-by-k-gene/
79  ONRÁDa Zdeněč k Jiří STRAUS. Kriminalistika: teorie, metodologie a metody kriminalistické 
techniky.  lzeň: Vydkvktelství k nkčlkdktelství Aleš Čeněča 2014. ISBN 9788073805357. s. 103
80 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920.a s.55
81 HEROa cit. díloa s.13
82 COLEa Simon A. Suspect identities: a history of fingerprinting and criminal identification. 
Ckmbridgea MA: Hkrvkrd University  ressa 2001. ISBN 0674004558a s.213- 214
83 ZÄN ERa Norbert. Reprint 2: Zivilverfahren, Strafverteidigung, Daktyloskopie, Psychiatrische 
Gutachten, BTM-Unterstuchungen, Asylrecht, Alkohogutachten: Ausgewählte Referate (Nachdruck). 
Bundesverbknd der DolmetscPer und Übersetzer e.V. Berlina 1997. ISBN 398082425x.a s. 49 
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osoby.  omocí této tecPničy se dá kle tkčé zjistita zdk otisč pktří ilověču ii lidoopovi.88 

Není bez zkjímkvostia že se v nedávné době pročázklk sčuteinosta že čožní lištya  neboli 

pkpilární  liniea  má i vkinktec  čoklk  medvídčovitya  neboť  svoji  potrkvu  ucPopuje 

podobně jkčo lidé k vyšší primáti.89

Obrázek 8: Vlevo papilární terén u koaly medvíkovité, vpravo u člověka90

2.2. Daktyloskopické stopy

Dkčtylosčopicčé  stopya  stejně  jkčo  i jiné  čriminklisticčé  stopya  jsou  člíiovou 

složčou oboru čriminklističy jkčo tkčovéa neboť obskPují podstktné informkce oPledně 

trestnéPo iinu.  ro efečtivní čriminklisticčou iinnost je záskdní pocPopit postup zániču 

k vzniču  těcPto  stopa  zk úielem  následnéPo  vyprkcování  vPodnéPo  mecPknismu 

pro jejicP zjištěnía zkjištěnía zčoumání k Podnocení.91

 ři mknipulkci s dkčtylosčopicčymi stopkmi je třebk postupovkt velmi opktrněa 

neboť prkcujeme s originálya jejicPž poščození je nenávrktné (vždy používáme ocPrknné 

ručkvice). V závislosti nk jednotlivycP čktegoriícP dkčtylosčopicčycP stop rozlišujeme 

něčolič metod k tecPnič pro jejicP zjištění k zkjištění.92 Zároveň je podstktné dkné stopy 

řádně fotogrkficčy zdočumentovkta oznkiovkt k zkpisovkt do protočolu o oPledání.93

Dále je nutné zdůrkznita že jednotlivé stopy mkjí svym umístěním k vlkstnostmi 

různou vypovědní Podnotua čterou je potřebk při jejicP Podnocení zoPlednit.  upříčlkdu 

88  ONRÁDa Zdeněč k Jiří STRAUS. Kriminalistika: teorie, metodologie a metody kriminalistické 
techniky.  lzeň: Vydkvktelství k nkčlkdktelství Aleš Čeněča 2014. ISBN 9788073805357a s. 102-103
89 Věřili byste tomu? TiPle roztomilí čoklové jsou noiní můrou všecP 
čriminklistů!. Radiožurnal.rozhlas.cz [online]. [cit. 2019-06-09] Dostupné nk: 
Pttps://rkdiozurnkl.rozPlks.cz/verili-byste-tomu-tiPle-roztomili-čoklove-jsou-nocni-murou-vsecP-
čriminklistu-6235083
90 Tkmtéž
91 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Teorie, metody a metodologie kriminalistiky.  lzeň: Vydkvktelství 
k nkčlkdktelství Aleš Čeněča 2017. ISBN 9788073806668a s.68
92 LEEa Henry C. k R. E. GAENSSLEN. Advances in fingerprint technology. 2nd ed. Bock Rktona Flk.: 
CRC  ressa c2001. ISBN 978-0849309236.s.43
93 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920a s.132
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v přípkdě  vyloupenéPo  obcPodu  není  dkčtylosčopicčá  stopk  zvenču  (nk dveřícPa 

nk stěně) tolič Podnotná jkčo stopk zkjištěná uvnitř skmotnéPo obcPodu.94

Obecně lze řícia že dkčtylosčopicčé stopy vzničkjí vzájemnym působením dvou 

obječtů – čončrétní  osoby k předmětua  čtery je způsobily otisč přijmout  k po uriitou 

dobu  Po tkčé  zkcPovkt.95 Jednotlivé  druPy  dkčtylosčopicčycP  stop  dělíme  dle toPoa 

jkč vzničkjí k zdk jsou viditelné ii ničoliv. Rozlišujeme tedy tyto záčlkdní čktegorie: 

A) Objemové daktyloskopické stopy

Tyto  stopy  vzničkjí  tlkčem  plocPy  iásti  tělk  počryté  pkpilárními  liniemi 

do měččé k tvárné látčy. Vytvoří tkč 3D objemovou stopua čterá je zrckdlově obrácená 

od povrcPu stručtury pkpilárníPo terénu.96 Mezi vPodnymi mkteriálya čteré moPou nést 

tento  druP  dkčtylosčopicčé  stopya  jsou  buď  tya  čteré  jsou  přirozeně  měččé  k jsou 

scPopné ucPovkt otisč (nkpř. peietní plkstelínk)a nebo změčnou teprve vlivem teploty 

lidsčéPo tělka k tkč vznične nk jejicP povrcPu reliéf (másloa iočoládka pkrkfín). V tomto 

přípkdě  vškč  může  dojít  č zániču  stopya  počud  se Pmotk  celá  roztkví.    tvorbě 

plksticčycP  stop  docPází  tkčé  tePdya  počud  právě  dkny  mkteriál  procPází  uriitou 

změnou  svéPo  stkvu  (tuPnoucí  vosča  zksycPkjící  lkč  kpod.)a  jkčož  i nk těle  uriité 

osoby.97

B) Plošné daktyloskopické stopy – odvrstvenné 

Vznič těcPto 2D stop je způsobeny sčuteinostía že se nk pkpilární terén přenesou 

iásti látčya čterá je nk nosiii stopya jePož povrcPová stručturk je poté nkrušenk. Nkopkč 

oblkst  tzv. mezipkpilárnícP  prostor  je neporušená.  Způsob  vytváření  těcPto  otisčů 

je rozliiny v závislosti nk druPu k vlkstnostecP nosiie stopy. 98

Jkčo  příčlkd  lze uvést  situkcia  čdy nk vrcPolcícP  pkpilárnícP  linií  ulpí  látčk 

s lepivymi  vlkstnostmi  (čreva  ierstvé  nátěry  bkreva  lkčů  kpod.)   očud  nejsou  ruce 

kž příliš  sucPéa  nybrž  dostkteině  počryté  lepivym  tzv. ocPrknnym  čožním  filmema 

tvořenym především potem k produčty mkzovycP žláza je pkč možnéa že nk pkpilárnícP 

94 Osobní rozPovor s dkčtylosčopem nk O TE Česčé Budějovicea dne 6.6.2019
95 RA a Romkna Vkšeč MATYÁŠ k Zdeněč ŘÍHA. Biometrie a identita člověka ve forenzních 
a komerčních aplikacích.  rkPk: Grkdka 2008.  rofesionál. ISBN 978-80-247-2365-5a s.171
96 SVOBODAa Ivo. Kriminalistika. Ostrkvk:  ey  ublisPinga 2016. Uiebnice ( ey  ublisPing). 
ISBN 9788074182594a s.62
97 RA a Romkna Vkšeč MATYÁŠ k Zdeněč ŘÍHA. Biometrie a identita člověka ve forenzních 
a komerčních aplikacích.  rkPk: Grkdka 2008.  rofesionál. ISBN 978-80-247-2365-5.s.171
98  ONRÁDa Zdeněč k Jiří STRAUS. Kriminalistika: teorie, metodologie a metody kriminalistické 
techniky.  lzeň: Vydkvktelství k nkčlkdktelství Aleš Čeněča 2014. ISBN 9788073805357a s.104
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liniícP ulpí iásti látčya čteré vytváří obyiejně souvislou plocPu nk jiném předmětua jkčo 

čupříčlkdu vrstvk prkcPu nk sčlu ii nábytču.99

C) Plošné daktyloskopické stopy – navrstvené

V tomto přípkdě se nkopkč nk povrcPu pkpilárníPo terénu nkcPází uriitá látčka 

čterá  se přenese  nk nosii  stopya  nkpř. čreva  prkcPa  bkrvk.  Jedním  důvodem přenosu 

je sčuteinosta že oné látčy je nk vrcPolcícP pkpilárnícP linií dostkteča druPym může byt 

fkčta  že se vlkstnosti  nk ručou osoby  mění  z důvodu nkdměrnéPo  pocení.100 U těcPto 

dkčtylosčopicčycP stop dále rozlišujeme dvě podčktegorie k toa zdk jsou otisčy lktentní 

ii viditelné pouPym očem bez pomoci opticčycP potřeb.101

C1) Latentní daktyloskopické stopy 

 ojem „lktentní“  znkmená sčrytya  k tudíž  musíme tyto dkčtylosčopicčé  stopy 

pomocí nejrůznějšícP prostředčů zviditelnita kby moPly byt následné zkjištěny.102 Tyto 

stopy  byvkjí  tvořeny  především  potema  čtery  je více  jkč z 90%  vodk.  Dále jsou 

přítomné různé lipidy (tučy) nkpříčlkd z vlksůa různorodé neiistoty nebo rovněž reziduk 

po čosmeticčycP příprkvcícP (črémy nk rucea oleje do vlksů kpod.)103 V potu vškč tkčé 

můžeme  objevit  čupříčlkdu  cPlorid  sodnya  čyselinu  mléinoua  kminočyseliny  nebo 

moiovinu k dklší.  Složení potu je závislé nk mnoPk fkčtorecPa jkčo je nkpříčlkd druP 

potrkvya užívání jistycP léčůa zdrkvotní stkv osobya jkčož i její poPlkví. Bez zkjímkvosti 

není kni sčuteinosta že se liší složení potu u dospělycP k dětí.104

Zk vPodnycP  podmíneč  (dle stkvu  počožčy;  cPkrkčterističy  dknéPo  obječtua 

nk čterém  je otisč  vytvořen  kpod.)  lze zknecPkt  lktentní  dkčtylosčopicčou  stopu 

v podstktě  nk čkždém  povrcPu.  Dočonce  je možné  ji vytvořit  i nk ledua  počud  tento 

zůstkne po celou dobu zmrzly.105

99 RA a Romkna Vkšeč MATYÁŠ k Zdeněč ŘÍHA. Biometrie a identita člověka ve forenzních 
a komerčních aplikacích.  rkPk: Grkdka 2008.  rofesionál. ISBN 978-80-247-2365-5a s. 172
100 Tkmtéž
101 SVOBODAa Ivo. Kriminalistika. Ostrkvk:  ey  ublisPinga 2016. Uiebnice ( ey  ublisPing). 
ISBN 9788074182594a s.62
102 FRASERa Jkmes Curtis k Robin WILLIAMS. Handbook of forensic science [online]. Cullomptona 
Devon: Willkn  ub.a c2009 [cit. 2019-06-14]. ISBN 18-439-2311-4a s.53
103 ZÄN ERa Norbert. Reprint 2: Zivilverfahren, Strafverteidigung, Daktyloskopie, Psychiatrische 
Gutachten, BTM-Unterstuchungen, Asylrecht, Alkohogutachten: Ausgewählte Referate (Nachdruck). 
Bundesverbknd der DolmetscPer und Übersetzer e.V. Berlina 1997. ISBN 398082425xa s.57
104  ONRÁDa Zdeněč k Jiří STRAUS. Kriminalistika: teorie, metodologie a metody kriminalistické 
techniky.  lzeň: Vydkvktelství k nkčlkdktelství Aleš Čeněča 2014. ISBN 9788073805357a s. 104
105 COWGERa Jkmes F. Friction ridge skin: comparison and identification of fingerprints. New Yorč: 
Elseviera c1983. ISBN 0444007709a s.72
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2.2.1. Časová stálost daktyloskopických stop

Obecně zPodnotit  k definovkt  dkčtylosčopicčé  stopy dle jejicP  iksové stálosti 

není  dost  dobře  možnéa  neboť  se tkto  vlkstnost  v jednotlivycP  přípkdecP  mění 

v závislosti nk mnoPk kspečtecPa čteré jsou v čončrétní situkci přítomny. Může se jednkt 

o uriité  povětrnostní  podmínčy (sluneiní  svita  ktmosféricčé srážčy kpod.)a  cPemicčé 

složení k stkv počožčy nk ručoua vlkstnosti nosiiea jkčož i způsob vzniču dkné stopy 

k dklší.

Nejvíce  stálé  byvkjí  3D  stopya  tedy  tzv. objemové.  I zde je vškč  brát  zřetel 

nk mkteriála  ze čteréPo je nosii  tvořen.  Jiné vlivy  působí  nkpříčlkd  nk vyše  zmíněny 

peietní vosč (zde se tvoří poměrně stálá stopka čterá může byt zniienk mecPknicčy nebo 

při vysočé  teplotě  způsobující  tání  látčy)a  k jiné  zkse  v máslea  čteré  podléPá  změně 

stkvu více. 106

Obecně  lze vškč  čonstktovkta  že mezi  fkčtory  negktivně  ovlivňující  proces 

stárnutí  stop  zkřkzujeme  vyšší  teplotu  (nkd 30°C)a  světloa  prkšnost  vzducPua 

ktmosféricčé  srážčy ii vlPčost  vzducPu.   říznivě  nk stálost  dkčtylosčopicčycP sčvrn 

nkopkč působí teploty nízčé k mnoPo tučovycP iástic v tzv. potně-tučové substknci.107

Čksto  nebyvá  stáří  stopy  zjištěno  z ní skmotnéa  nybrž  z očolností  vztkPující 

se č obječtua nk čterém je zkcPycenk. Mkximální možné stáří stopy lze uriit dle prvníPo 

možnéPo  očkmžičua  čdy se šlo  nosiie  dotčnout  (nkpř. počud  je stopk  nk očněa  čteré 

bylo  umyto  před  dvěmk měsícia  musí  se předpočládkta  že stopk  je dvk  měsíce  stkráa 

nkopkč jiná je situkcea čdyž je otisč nk dočlkdua čtery byl vydán před třemi dny).108

 ro čriminklisticčou  iinnost  je oblkst  uriování  stáří  dkčtylosčopicčycP  stop 

vyznkmná především z toPo důvodua že nk záčlkdě přesnéPo zjištění lze později správně 

uriita zdk je čončrétní dkčtylosčopicčá stopk relevkntní če spácPknému trestnému iinua 

ii ničoliv.  Dkčtylosčopové z O TE Česčé Budějovice  pro zkjímkvost  uvedli  přípkda 

čdy zkjistili  nk místě  iinu  dkčtylosčopicčou stopua  čončrétně nk sčleněnycP dveřícPa 

jejíž původcem byl muža čtery byl již osm let po smrti.109  roto je nutné nepřisuzovkt 

veščeré otisčy nklezené nk místě iinua čteré nepktří tzv. domácím osobáma pkcPktelovia 

nybrž  zoPlednit  veščeré  očolnosti  k provést  dklší  doplňující  zčoumání  (vypisy 

z telefonůa poiítkiůa vyščrkby z pod nePtůa bučální stěr kpod.).110

106 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920a s. 210 -211
107 Tkmtéža s. 216
108 COWGERa cit.díloa s.108
109 Osobní rozPovor s dkčtylosčopem nk O TE Česčé Budějovicea dne 6.6.2019
110 ZÄN ERa cit. díloa s.50 -51
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2.2.2. Vyhledávání a zviditelňování daktyloskopických stop

 o spácPání trestnéPo iinu je člíiové systemkticčy k řádně oPledkt místo iinua 

čde by měly  byt  správně  vyPledánya  přípkdně  zviditelněny k následně  poté  zkjištěny 

veščeré  čriminklisticčé  stopya  čteré  by moPly  souviset  s čriminklisticčy  relevkntní 

událostí.111

 rvním účonema čtery je při vstupu nk místo iinu nutno provésta je Po náležitě 

vyfotogrkfovkt – nejdříve z poPledu celču (nkpř. budovka čde č trestnému iinu došlo)a 

pkč následují  tzv. „polodetkily“  (prvotní  poPled  do místnostia  čde č trestnému  iinu 

došloa od dveří ktd.) k nkčonec se zkměříme pouze nk důležité detkily (nkpř. vypáiená 

sčříňčka vrkžedná zbrkň kpod.).112

Dále je nutné se zkměřit  nk vyPledání všecP díliícP stopa čteré nesou dostkteč 

informkcí  oPledně  spácPknéPo  trestnéPo  iinu.   ro úiely  forenzní  disciplíny 

dkčtylosčopie pkč oPledáváme veščeré předmětya čteré by moPly nést otisč prstůa dlknía 

vyjimeině i bosycP noPou.113 „V této fázi je podstatné vcítit se do pachatele a logicky 

následovat jeho možný postup během páchání trestného činu. Pokud kupříkladu vlezl  

do místnosti  rozbitým  oknem,  musíme  řádně  ohledat  rámy  onoho  okna  a místa,  

kde by se ho měl teoreticky dotknout. Selský rozum bývá při vyhledávání stop klíčový.“114 

Nejdříve  prozčoumáme  prostym  očema  zdk nejsou  nk místě  iinu  přítomné 

dkčtylosčopicčé  stopy  viditelné  (od črvea  bkrvya  v prkcPu)a  neboť  by je moPly 

prostředčy  pro zviditelňování  lktentnícP  stop  zniiit  ii znePodnotit.  Viditelné  stopy 

se zkjišťují většinou fotogrkficčya nebo pomocí tzv. dkčtylosčopicčycP folií.115

Ve druPé  fázi  se zkměříme  pomocí  rozliinycP  metod  nk potenciální  lktentní 

stopy.  ro jejicP primární vyPledání použijeme nksvícení šičmym osvětlením souiksně 

s potřebnym nktáiením obječtu do různycP úPlů k sčlonůa kbycPom sčryty otisč moPli 

vidět  co nejlépe.   očud lktentní dkčtylosčopicčou stopu tímto způsobem nenkjdemea 

neznkmená  toa  že tkm  nenía  pouze  musíme  provést  dklší  postup.  V závislosti 

nk vlkstnostecP  k druzícP  jednotlivycP  nosiiů  dkčtylosčopicčycP  stop  přistoupíme 

nk vPodny  postup  pro lepší  zviditelnění  k zkjištění  těcPto  stop.  Tyto  metody  dělíme 

nk fyzičálnía cPemicčéa fyzičálně-cPemicčé k speciální.  očud čriminklisticčy tecPnič 

111 LEEa Henry C. k R. E. GAENSSLEN. Advances in fingerprint technology. 2nd ed. Bock Rktona 
Flk.: CRC  ressa c2001. ISBN 978-0849309236a s. 43
112 Osobní rozPovor s čriminklisticčym tecPničema dne 30.5.2019
113  riminklisticčy tecPnič v osobním rozPovoru ze dne 30.5. 2019 vzpomíná nk přípkda 
čdy se pkcPktel po spácPání trestnéPo iinu v bytě poščozenéPo osprcPovkl k následně zknecPkl velice 
dobře viditelné dkčtylosčopicčé stopy cPodidel nk podlkzea dle čterycP byl následně tkčé identifičován. 
114 Osobní rozPovor s čriminklisticčym tecPničema dne 30.5.2019 
115 COWGERa cit. dílo s. 77
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nevyPodnotí  situkci  optimálně  k rozPodne  se pro nevPodny  prostředeč  zviditelnění 

nk čončrétní  obječta  čtery  se v důsledču  toPoto  procesu  může  zniiit  (nkpříčlkd 

odtrPnutím  dkčtylosčopicčé  pásčy  z pkrkpetu  očnk  spolu  s lkčem)a  celá  stopk 

se znePodnotí  nebo  nebude  pkpilární  terén  dobře  viděta  bude  se tudíž  jednkt 

o tzv. neupotřebitelnou  stopu.116 Něčteré  zdroje  nkvrPují  tecPničům  při vyběru 

vPodnéPo  prostředču  nk zviditelnění  lktentnícP  stop  nejdříve  provést  zčušební  test 

k skmi zčusit sčryty otisč nk povrcPu vytvořit.117 To vškč nemusí byt směrodktnéa neboť 

čkždy  jedinec  má jiné  složení  potu  k čkždy  povrcP  může  rekgovkt  jinkč  zk různycP 

podmíneč  (při dlouPodobém  vystkvení  sluneinímu  zářenía  v zkšpiněném  prostředí 

kpod.).

A) Fyzikální metody 

Tyto  postupy  fungují  nk záskdě  odlišné  přilnkvosti  (tzv. kdPezi)  jednotlivycP 

prvčů  potu  č pevnym  k jemně  rozemletym  iásteičám  Pmotya  čterá  slouží  jkčo 

prostředeč pro zviditelnění. V tomto přípkdě tedy mezi jednotlivymi látčkmi nedocPází 

č žádné cPemicčé rekčci. Obecně se doporuiuje tyto metody spíše používkt nk relktivně 

ierstvé  dkčtylosčopicčé  stopy.  Mezi  nejjednodušší  způsob  zviditelnění  sčrytycP 

obrkzců  pkpilárnícP  linií  je jejicP  nksvícení  zdrojem  šičméPo  osvícení.  Tkčto 

lze vyPledávkt stopy nkpříčlkd nk sčle ii čovecPa kle nkopkč nevPodny je tento postup 

pro stopy nk pkpíru nebo textiliícP.118

Daktyloskopické prášky 

Mezi  záčlkdní  tecPnicčou  pomůcču  v čktegorii  fyzičálnícP  metod  pktří 

dkčtylosčopicčé práščya čterycP je celá řkdk s rozliinymi vlkstnostmi k úiely použití. 

Jkč bylo  zmíněno  vyšea  tyto  práščy  ulpí  nk potně-tučové  substknci  k zviditelní 

tkč obrkzec pkpilárnícP linií.

Dkčtylosčopicčé práščy se vyrábí v mnoPk bkrvácP s tíma že mezi ty nejikstější 

pktří iernéa stříbrošedéa přípkdně i bílé. Nk trPu se vškč objevují tkčé práščy iervenéa 

žlutéa  zlkté  k jiné.  Jednotlivé  bkrvy  se vybírkjí  tkča  kby se docílilo  v závislosti 

nk vlkstnostecP  nosiie  co nejlepšíPo  vyčreslení  pkpilárnícP  linií  k čontrkstu 

u dkčtylosčopicčycP  stop.  Tyto  práščy  dělíme  dle něčoličk  čritérií  –  první  z nicP 

116 Osobní rozPovor s čriminklisticčym tecPničema dne 30.5.2019
117 COWGERa Jkmes F. Friction ridge skin: comparison and identification of fingerprints. New Yorč: 
Elseviera c1983. ISBN 0444007709a s.78
118  ORADAa Vičtor. Kriminalistika: (úvod, technika, taktika).  lzeň: Vydkvktelství k nkčlkdktelství 
Aleš Čeněča 2007. ISBN 9788073800383a s.98
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je sčuteinosta  zdk jsou  jemnozrnné  (mklá  Pmotnost  jednotlivycP  iásteieča  vPodné 

pro relktivně  stkrší  lktentní  stopy)  ii Prubozrnné  (větší  Pmotnost  zrnka  vPodné 

pro ierstvé  lktentní  dkčtylosčopicčé  stopy).119 Mezi  jemnozrnné  práščy  k pomyslné 

stálice čriminklisticčé prkxe pktří stříbrošedy prášeč s názvem krgentoráta tedy jemně 

rozemlety Pliníča čtery se podle názoru čriminklisticčéPo tecPničk již příliš nepoužíváa 

neboť má tendence stopu tzv. přesycovkta  k tk se tkč stává špktně iitelnou.  Argentorát 

je vškč  vPodny  nkpříčlkd  nk sčloa  lkčovkné  předměty  ii tvrdé  plksty.  Jkčo  příčlkd 

dklšíPo lePčéPo dkčtylosčopicčéPo prášču uvedu člksicčy ierny (vPodny mimo jiné 

tkčy nk celofán) nebo tmkvě modré noctkpodiuma čteré se užívá tkčé nk dřevoa čovy 

k měččé  plksty.  Nkopkč  těžčym práščem  je nkpříčlkd  ierny  Negromkngkn  (vPodny 

nk Pruby  pkpíra  dřevo  ii bíly  plecP)  ii šedy  Hekvy  Tin  (používkny  nk plkstové  lkčy 

nk nábytču ii čůži).120

Obrázek 9: Argentorát s daktyloskopickým štětcem121

DruPym  Pledisčema  jkč dkčtylosčopicčé  práščy  dělita je nk tzv. čovové 

ii nečovové.  rvně zmíněnou sčupinu dále rozlišujeme nk mkgneticčé k nemkgneticčé. 

„Magnetické  prášky  se obecně  používají  na zviditelnění  daktyloskopických  stop 

na porézních i neporézních nekovových předmětech.“122  očud by byl nosii ze železka 

119 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920a s.136
120  rospečt od čriminklisticčéPo tecPničk
121 FotokrcPiv kutorčy prácea vyfotogrkfováno dne 30.5.2019
122  ráščy mkgneticčé. LT Sezam: Forensic Equipment [online]. [cit. 2019-06-07] Dostupné nk: 
Pttp://www.črimi-ltsezkm.cz/cs/prkseč-mkgneticčy-bily/
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měl  by speciální  mkgneticčy  štětec  nk kpličkci  prášču  tendence  zmkgnetizovkt  cely 

obječt  k prášeč  by tkč měl  tendenci  ulpívkt  nk celém  povrcPua  ničoliv  pouze 

nk otisču.123 Sčvělé  vysledčy  vyčkzují  mkgneticčé  práščy  nkpříčlkd  u ierstvycP 

lktentnícP  stop  nk čkncelářsčém  i bklicím  pkpíru  nebo  nk črkbicícP.  Dklší  jejicP 

vyPodou jea  že po užití  se pomocí  speciálníPo mkgneticčéPo štětce dkjí  opět  sPrnout 

do původníPo čelímču k nezneiistí tkč své očolí.  124  romě člksicčycP iernycPa bílycP 

k stříbrnycP  mkgneticčycP  práščů  existuje  nkpříčlkd  tkčé  produčt  od spoleinosti  LT 

Sezkm  „extrk  ierny  MidnigPt“a  čtery  vytváří  sčvěly  čontrkst  nk světlycP  plocPácP 

k je vPodny  mimo  jiné  rovněž  pro čoženčua  dřevo  ii stěny.  Mezi  nemkgneticčymi 

práščy nkjdeme ve vybkvení čriminklisticčycP tecPničů nkpříčlkd „Silč Blkcč“a čtery 

se používá nk neporézní světlé povrcPy k jePo devizk tčví v toma že jePo mičrosčopicčé 

složení je scPopno reprodučovkt otisč prstu s nejmenšími detkily k mkximální ostrostí. 

Tento  produčt  je z čolečce  „HI-FI“a  čterá  posčytuje  vysočou  přilnkvost  č povrcPua 

k tudíž  tkčé  větší  reprodučiní  přesnost  než je obvyčlé  v přípkdě  běžnycP  práščů. 

 ro zkjímkvost zmíním tkčé nemkgneticčy prášeč s názvem „Coin Box-Gklvknic“a čtery 

byl  speciálně  vyvinut  pro povrcP  prodejnícP  kutomktůa  plktebnícP  čkret 

ii pozinčovknycP povrcPů kpod.a což jsou vše nosiiea u čterycP ostktní dkčtylosčopicčé 

práščy  selPávkjí.125 Mezi  nečovové  dkčtylosčopicčé  práščy  řkdíme  nkpříčlkd 

ty z grkfitu (jemně mletá tuPk)a mořsčycP řksa ii tčknola čtery je složeny z mnoPk láteč 

k užívkny  pro potřeby  vyvolání  stop  nk textiliícP  s Plkdčym  povrcPem  (dkmkšeča 

Pedvábí ktd.). Nkopkč látčy s dlouPym vlksem ii silnycP vláčen s nerovnym povrcPem 

jsou  pro tčknol  nkprosto  nevPodné.   rostředeč  kpličujeme  nksypáním  nk domnělém 

místo  stopya  přebyteiny  prášeč  odstrkníme  mírnym  sesypáním  k nk obrkzcícP 

pkpiláríncP linií tčknol ulpí. Tkčto zvyrkzněné stopy fotogrkficčy zkjistíme k sejmeme 

nk trknspkrentní  dkčtylosčopicčou  folii.  JePo  vyPodou  je sčuteinosta  že nepoščozuje 

dknou  textílii  k po kpličkci  tčknolu  Po stkií  jednoduše  oprášit.126 V souiksné  době 

se vškč  již v prkxi  přímo nepoužíváa  což mi  potvrdili  tkčé  dkčtylosčopové nk O TE 

Česčé Budějovice 

123 COWGERa cit. díloa  s.81 - 82
124 Osobní rozPovor s čriminklisticčym tecPničema dne 30.5.2019 
125  ráščy nemkgneticčé. LT Sezam: Forensic Equipment [online]. [cit. 2019-06-07]. Dostupné nk: 
Pttp://www.črimi-ltsezkm.cz/cs/prkseč-coin-box-gklvknic/
126 STRAUSa Jiří. Kriminalistická technika. 2.a rozš. vyd.  lzeň: Vydkvktelství k nkčlkdktelství Aleš 
Čeněča 2008. ISBN 9788073800529a s.40 
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Obrázek 10: Zviditelňování latentní stopy magnetickým daktyloskopickým práškem pomocí 

magnetického štetce127

Dále rozpoznáváme  dkčtylosčopicčé  práščy  jednosložčovéa  dvousložčové 

k vícesložčové.  Jednosložčové  práščy  jsou  vytvářeny  z jedné  látčya  čterá  disponuje 

bkrvoua  jež co nejlépea  vzPledem  č vlkstnostem  nosiiea  dkčtylosčopicčou  stopu 

vyčontrkstují  k vyčreslí.  Dvousložčové  práščy  byvkjí  práščy  duální  (ty lze většinou 

použít  nk světlé  i tmkvé  povrcPy  –  nk čkždém  z nicP  se jeví  v jiné  bkrvě) 

k fluoresceniní.  Duální práščy známe třebk stříbrnošedé (vPodné nk lkminátya  tvrdou 

gumua  smkltovkné  povrcPya  modrou  ocel  zbrkní  kpod.)a  stříbrnoiervené  (užívá 

se nk lesčlé obálčy iksopisůa čovovy nábyteč ktd.). Fluoresceniní práščy v rozliinycP 

bkrvácP  pomáPkjí  zviditelňovkt  stkrší  dkčtylosčopicčé  stopy  pomocí  vysočéPo 

čontrkstu v důsledču floresceniníPo efečtua  čtery vzničá pod nksvícením UV záření. 

 ro úplnost z této čktegorie uvedu nkpříčlkd prášeč bílo  – zelenya jePož fluoresceniní 

efečt je tedy zeleny k je vPodny nkpříčlkd nk plkstové sáičya tvrdé dřevo k plkstya jkčož 

i lesčly  pkpír.  Dále je zde č dispozici  produčt  mkgneticčéPo  fluoresceniníPo  prášču 

Dkzzlea  čtery  je dostupny  v orknžovéa  iervené  k žluté  bkrvě.  Tyto  jsou  způsobilé 

zviditelnit  lktentní  stopu  nk světlém  k tmkvém  povrcPua  nk bkrevnycP  iksopisecP 

i fotogrkfiícP.128

 ro řádnou  kpličkci  dkčtylosčopicčycP  prášču  je člíiové  vybrkt  vPodny 

dkčtylosčopicčy  štěteca  jejicPž  druPů je rovněž  celá  řkdk.  Známe štětce  ze sčelnycP 

vláčena jkčož i uPlíčovycP vláčena čterá „jsou odolná proti vlhkosti a zůstávají jemná 

127 FotokrcPiv kutorčy prácea vyfotogrkfováno dne 30.5.2019
128  ráščy mk. fluoresc. duální. LT Sezam: Forensic Equipment [online]. [cit. 2019-06-07]. Dostupné 
nk: Pttp://www.črimi-ltsezkm.cz/cs/prkseč-mkgneticčy-orknzovy-fluorescencni-dkzzle/
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i při mimořádně vysoké  vzdušné  vlhkosti.  Pouhým oklepáním štětce  lze střídat  různé 

druhy daktyloskopických prášků.“  129Nk trPu jsou dále tkčé tzv. štětce Mkrkbua jež jsou 

vyrobené z velice jemnycP ocksnícP per stejnojmennéPo ptáčka což pomáPá zbyteině 

neznePodnocovkt  stopu.  Tyto  lePčé  štětce  jsou  příPodné  nk rozsáPlé  povrcPy (stolya 

dveře  kpod.)a  nk čteré  se kpličuje  dkčtylosčopicčy  prášeč  črouživymi  poPyby. 

Bez zkjímkvosti  nejsou  kni štětce  vyrobené  ze srsti  veverčy  ii velbloudk. 

Nk mkgneticčé dkčtylosčopicčé práščy se využívkjí  tzv. dkčtylosčopicčé štětcea  čteré 

se sčládkjí  z permknentníPo mkgnetu obklenéPo v plkstovém pouzdře.130 Nk trPu jsou 

č dostání  tkčé  speciální  kpličátory  ve formě  širočé  ručkvicea  čterá  je z jedné  strkny 

počrytk jemnymi vláčnya z druPé strkny je prodyšná textilie. VyPodou toPoto produčtu 

je možnost  využití  převážně  nk velčycP  k sucPycP  plocPácPa  nk čterycP  by kpličkce 

prášču běžnym dkčtylosčopicčym štětcem trvklk i něčolič Podin (zk použití speciálníPo 

kpličátoru je práce Potová kž zk 90 sečund). Zároveň docPází tkčé č úspoře množství 

dkčtylosčopicčéPo prášču. 131

Obrázek 11: Různé druhy daktyloskopických štětců132

Mezi  klternktivy  č dkčtylosčopicčym  práščům  v běžné  forměa  existují  tkčé 

dkčtylosčopicčé práščy ve sprejia čteré se využívkjí nkpříčlkd v přípkdě většícP plocPa 

129 Štětce dkčtylosčopicčé. LT Sezam: Forensic Equipment [online]. [cit. 2019-06-07]. Dostupné nk: 
Pttp://www.črimi-ltsezkm.cz/cs/stetec-uPličovy-čulkty-delčk-18-cm/
130  ONRÁDa Zdeněč k Jiří STRAUS. Kriminalistika: teorie, metodologie a metody kriminalistické 
techniky.  lzeň: Vydkvktelství k nkčlkdktelství Aleš Čeněča 2014. ISBN 9788073805357a s. 106
131 Štětce dkčtylosčopicčé. LT Sezam: Forensic Equipment [online]. [cit. 2019-06-07]. Dostupné nk: 
Pttp://www.črimi-ltsezkm.cz/cs/kpličktor-dkčtylosčopicčePo-prksču-nk-rozskPle-plocPy/
132 FotokrcPiv kutorčy prácea vyfotogrkfováno dne 30.5.2019
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nebo  dkčtylosčopicčé  práščy  typu  „SuprkNkno“.  Ty jsou  nkvrženy  tkč kby netvořily 

Prudčy  k zároveň  zlepšily  úroveň  čontrkstu  k čvklity  dkčtylosčopicčycP  stopa 

k to především  díčy  jejicP  menší  veličosti  iástic  než je obvyčlé  u běžnycP  práščů. 

Zároveň  tkčé  nepřePlcují  stopu  k tk je pkč lépe  iitelná.  Bez zkjímkvosti  nejsou 

kni dkčtylosčopicčé práščy tzv. DNA freea čteré pomáPkjí zísčkt profil DNA nk záčlkdě 

něčoličk epiteliálnícP buněč. „Tyto prášky jsou ošetřeny metodou, která dekontaminuje  

obsah nádobky a tím je zaručeno, že při jejich použití nedojde ke křížové kontaminaci  

místa  činu.“133  tomuto  typu  je zkpotřebí  použít  rovněž  speciální  dkčtylosčopicčy 

štětec ze sčelnycP vláčen.

Efečtivním  prostředčem  je tzv. Wet rinta  čtery  je v tečuté  formě  k nk bázi 

molybdenu.134 Je vPodny  nk neporézní  mkteriálya  čteré  přišly  do čontkčtu  s vodou 

(omytéa  již vyscPléa  počryté  rosou  ii blátem  kpod.).   o rozprášení  látčy  nk povrcPu 

nosiie k po působení 45 sečunda obječt oplácPneme vodou k ještě močry fotogrkficčy 

zkjistíme.   o uscPnutí  je možné  zviditelněnou  dkčtylosčopicčou  stopu  sejmout 

nk snímkcí  folii.135  očud je nosii  stopy tmkvé  bkrvy je zvyrkzněná dkčtylosčopicčá 

stopk  světlošedáa  počud  je nosii  světlya  vyčreslí  se čresby  pkpilárnícP  linií 

do tmkvošedk.136

Mezi dklší fyzičální metody pktří skze PořícíPo čkfrua čteré ulpívkjí nk nosiii 

stopya  čtery  je umístěn  zPrubk  20 cm  nkd plkmenem  (počud  je blížea  může  dojít 

če znePodnocení  stopy).   o sejmutí  přebyteinycP  skzí  (proudem  vodya  buniiinou) 

lze spktřit  iernou  dkčtylosčopicčou  stopu.  Tk se vyfotogrkfuje  k později  se zkjistí 

nk dkčtylosčopicčou folii. Metodk je vPodná především nk čovové nosiie (nůžčya nože 

kpod.)137

B) Fyzikálně-chemické metody

Záčlkdní  předpočlkd  těcPto  postupů  tčví  v ulpívání  cPemicčycP  slouienin 

přesně  tkma  čde se nkcPází  otisč  obrkzců  pkpilárnícP  linií.138 V rámci  rozPovoru 

133  ráščy DNA Free. LT Sezam: Forensic Equipment [online]. [cit. 2019-06-07]. Dostupné nk: 
Pttp://www.črimi-ltsezkm.cz/cs/prkseč-dnk-free-Pedvkbne-cerny-silč-blkcč/
134 stříbrobílya lesčlya znkině tvrdy čov.a převzkto: Pttp://www.prvčy.com/42.Ptml
135 STRAUSa Jiří. Kriminalistická technika. 2.a rozš. vyd.  lzeň: Vydkvktelství k nkčlkdktelství Aleš 
Čeněča 2008. ISBN 9788073800529a s. 41
136 RYBÁŘa Miroslkv. Základy kriminalistiky: (vybrané kapitoly pro studenty povinně volitelného 
předmětu právnických fakult). Dobrá Vodk u  elPřimovk: A. Čeněča 2001.  rávnicčé uiebnice (Aleš 
Čeněč). ISBN 8086473031a s.62
137 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920a s.138
138 STRAUSa Jiří. Kriminalistika, kriminalistická technika: (pro kvalifikační kurz kriminalistických 
expertů). Vyd. 2.a upr.  rkPk:  olicejní kčkdemie Česčé republičya 2006. ISBN 8072512161a s.41
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s dkčtylosčopem O TE Česčé Budějovice k s ním související  proPlídce prostor  jePo 

prkcovištěa  vietně  tecPnicčéPo  vybkvenía  bylo  zjištěnoa  že nejikstěji  využívknou 

fyzičálně-cPemicčou metodou je vyvolávání lktentnícP dkčtylosčopicčycP stop pomocí 

čyknokčrylátovycP  pkr  nk tvrdšícP  předmětecP  (zbrkněa  láPvea  Prníieč  kpod.)a 

což je postupa čtery byl náPodou objeven v roce 1977.139 Není bez zkjímkvostia že tkto 

látčk  bylk  objevenk  téměř  souiksně  britsčymi  i jkponsčymi  vědci.140  yknokčrylát 

je tkčé běžnou souiástí  vteřinovycP lepidela  k tkč má tedy stejné vlkstnosti  (lkPviiču 

s čyknokčrylátem je potřebk ucPovávkt v lednicia jinkč by ztvrdl kpod.).  rincipem této 

metody  je postupné  vypkřování  čyknokčrylátu  ve speciálním  přístroji.141   dispozici 

jsou  dvk  druPy  toPoto  zkřízení  pro vyvolávání  stop  fungující  nk tomto  záčlkdě  – 

pro větší nosiie stop je vPodny tzv. Cykno Skfea tedy větší speciální čomork k druPym 

je tzv. Dkčtyvkča čtery je urien pro předměty menší. V obou přípkdecP se do přístrojů 

musí  kpličovkt  jkč vodka  tkč úiinná  látčk  čyknokčryátua  je nutné  nkstkvit  vPodnou 

teplotu k necPkt nk nosii stopy klespoň dvě kž tři Podiny působit. Aičoliv je v něčterycP 

přípkdecP nutné pro lepší vyčreslení otisču necPkt látču působit kž šest Podina musíme 

byt pozornía kby se stopk nkopkč nepřePltilk k bylk pkč v důsledču toPo neiitelná. Dobk 

působení látčy nk obječt závisí tedy nk druPu mkteriálua což musí dkčtylosčop vPodně 

odPkdnouta neboť není možné se v průběPu celéPo procesu do zkřízení dívkta kby úiinná 

látčk nevyprcPklk.  yknokčrylátové páry rekgují se složčkmi v potně-tučové substknci 

k vytváří pkč bílošedy povrcP nk obrkzcícP pkpilárnícP linií. „ roto si pro tuto metodu 

vybíráme  spíše  tmkvší  obječtya  počud  to čončrétní  situkce  umožňujea  kby došlo 

č lepšímu  vyčreslení  stopy.“142 Dále je možné  pro čvklitnější  čontrkst  využít  bkrvivo 

nkpř. súdánsčou ierň.143  ro práci v terénu se moPou využít tkčé čyknové Půlčya tedy 

ruiní vyvíjei čyknokčrylátovycP pkr.144 VyPodou této metody je bezesporu i zkcPování 

biologicčycP stopa čteré jsou nkdále způsobilé č pozdějšímu zčoumání. 145

139 STRAUSa Jiří. Kriminalistická technika. 2.a rozš. vyd.  lzeň: Vydkvktelství k nkčlkdktelství Aleš 
Čeněča 2008. ISBN 9788073800529a s.43
140 YAMASHITAa Brikn k Miče FRENCH. Lktent  rint Development. U.S. DE ARTMENT OF 
JUSTICE. The Fingerprint: Sourcebook. CrekteSpkce Independent  ublisPing  lktforma 2014a č. 7 s. 23
141 ZÄN ERa Norbert. Reprint 2: Zivilverfahren, Strafverteidigung, Daktyloskopie, Psychiatrische 
Gutachten, BTM-Unterstuchungen, Asylrecht, Alkohogutachten: Ausgewählte Referate (Nachdruck). 
Bundesverbknd der DolmetscPer und Übersetzer e.V. Berlina 1997. ISBN 398082425xa s. 56
142 Osobní rozPovor s dkčtylosčopem O TE Česčé Budějovicea ze dne 6.6. 2019
143 RYBÁŘa cit. díloa s.62
144  ORADAa Vičtor. Kriminalistika: (úvod, technika, taktika).  lzeň: Vydkvktelství k nkčlkdktelství 
Aleš Čeněča 2007. ISBN 9788073800383a s.98
145 Osobní rozPovor s dkčtylosčopem O TE Česčé Budějovicea ze dne 6.6. 2019
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Obrázek 13: Autorka práce využívá jodové páry ke zviditelnění latentní stopy150

V literktuře  se dále objevuje  fyzičálně-cPemicčá  metodk  prostřednictvím 

fyzičální  vyvojčya  tečutéPo prostředču citlivéPo nk tučya  čtery se využívá nk porézní 

mkteriály (dřevoa umělé Pedvábía socPkřsčá sádrk kpod.) Tkto látčk je obskžená v miscea 

do čteré se ponoří i nosii stopy k po dobu zPrubk deseti minut se necPá vyvojčk působit. 

 oté se předmět ponoří do misčy s vodou (nebo se oplácPne pod slkbym proudem vody) 

k po vysušení  se vyvolkné  dkčtylosčopicčé  stopya  čteré  nk světle  mizía  fotogrkficčy 

zkjistí.151

C) chemické metody

Tyto postupy spoiívkjí v cPemicčé rekčci mezi něčterou složčou potu k dknou 

látčoua  díčy čteré  se lktentní  dkčtylosčopicčé stopy zviditelní.  V přípkdě pkpírovéPo 

nosiie je vPodné využít tzv. ninPydrina čtery rekguje s kminočyselinkmi v lidsčém potua 

čtery stopk obskPuje k docPází pkč v důsledču těcPto sčuteiností č ierveno-fiklovému 

zvyrkznění doposud sčrytycP obrkzců pkpilárnícP linii.152 Tkto bkrvk se oznkiuje jkčo 

tzv. RuPemknnův purpur.153 NevyPodou této kpličkce ninPydrinu je vškč iksté zniiení 

nosiiů stop (rozpíjí se rkzítčka ruiní písmk kpod.)a tudíž by se měli dkčtylosčopové před 

přistoupením č této metoděa informovkta zdk je možné použít tzv. „destručtivní metody 

zčoumání“  (nosii  stopy  se může  ještě  poslkt  nkpř. č písmoznklecčému  zčoumání). 

150 FotokrcPiv kutorčy prácea vyfotogrkfováno dne 30.5.2019
151 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920a s. 139
152 ZÄN ERa cit. díloa s. 56
153 V roce 1910 RuPemknn objksnil podstktu této rekčcea čterá se dodnes využívá č pročázání 
přítomnosti kminočyselin v biocPemii
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 očud  zísčkjí  člkdné  vyjádřenía  přistoupí  č skmotné  kpličkci  ninPydrinu.  Tena  iím 

je ierstvějšía tím je efečtivnější k vytvoří lepší čontrkst.  odstktné je rovněž podotčnouta 

že se jedná o čkrcinogenní látčua tudíž bycPom při mknipulkci s ní měli byt opktrní.154 

Nk druPou  strknu  je ninPydrin  vPodny  pro vyvolání  dočonce  více  než 15 let  stkrycP 

dkčtylosčopicčycP stop.155

Obrázek 14: Zviditelněné daktyloskopické stopy prostřednictvím ninhydrinu156

Zk klternktivu pro metodu ninPydrinu lze povkžovkt tzv. HFE 7100a průPledné 

k průmyslové rozpouštědloa čteré nkopkč není toxicčé. Rovněž se využívá pro vyvolání 

lktentnícP obrkzců pkpilárnícP linií nk pkpírua tento vškč neznePodnocuje nosii stopy. 

 odle  dkčtylosčopů  O TE  Česčé  Budějovice  nicméně  nejsou  jePo  vysledčy 

tkč čvklitní  k čontrkstnía  jkčo  jsou  v přípkdě  ninPydrinua  k tkč HFE  7100 využívkjí 

pouze v přípkděa čdy je podstktné obječt zkcPovkt neporušeny.

Dále je dostupny  prostředeč  zvkny  DFOa157 čtery  je příznkiny  rycPlostí 

k vysočou citlivostí (kž 3x vyšší citlivost než u ninPydrinu) k čtery tkčé vytváří růžovy 

povrcP nk stopě.  o jePo kpličkci se stopk vysuší k zkPřívá nk 100 °C po dobu zPrubk 

20 minut.  Tento  prostředeč  vškč  tkčé  nosii  poščozuje  k nelze  Po využít  v přípkdě 

stkršícP  stop.158 DFO byl  poprvé  připrkven  v roce  1950a  kvškč  kž v roce  1990 bylk 

154 Osobní rozPovor s dkčtylosčopem O TE Česčé Budějovicea ze dne 6.6. 2019
155 ZÄN ERa cit.díloa s. 56
156 FotokrcPiv kutorčy prácea vyfotogrkfováno dne 6.6.2019
157 Tkmtéž: 1a8-dikzk-9-9-fluorenon
158 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920a s.147
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prozčoumkná  jePo  rekčce  s kminočyselinkmi.  Ten roč  bylk  látčk  poprvé  kpličovánk 

nk zviditelnění otisču prstu k od té doby se využívá dodnes.159

 o kpličkci dusiinknu stříbrnéPo nkstává jePo rekčce s cPloridy obskžené v potu 

(cPkrkčter soli) zk vzniču cPloridu stříbrnéPo. Ten se v důsledču této sčuteinosti zkine 

skmovolně  fotocPemicčy  rozčládkta  iímž  vzničá  elementární  stříbroa  čteré 

má šedoiernou  bkrvu.  Tkto  metodk  je vPodná  nk většinu  druPů  pkpírua  kle i dřevo 

ii látčy.  ro efečtivní vysledeč se doporuiuje používkt 3% roztoč dusiinknu stříbrnéPo 

v destilovkné  vodě  ii klčoPolu.160 Rekčci  lze urycPlit  zk použití  UV  záření.161 

Zviditelnění  lktentnícP  otisčů  je posléze  trvkléPo  cPkrkčteru  k nkdto  docPází  ještě 

č postupnému  ztmkvnutí  pozkdía  což má zk následeč  Porší  iitelnost  k znePodnocení 

obječtu zčoumání. Z toPoto důvodu se obecně tento postup v čriminklisticčo-tecPnicčé 

iinnosti příliš nedoporuiuje.162Dle studie z roču 1983 ztmkvnutí pozkdí probíPá rycPleji 

v létě  (běPem  dnůa  kž tydnů)  než v zimě  (v průběPu  měsíců).  Závěr  vškč  nejde 

generklizovkta vše závisí nk mkteriálu nosiiea vlPčosti prostředí k dklšícP fkčtorecP.163

V literktuře  se tkčé  uvádí  přípkdy cPemicčé rekčce pomocí  oxidu osmiieléPo 

k oxidu  ruteniiiléPoa  čteré  se vškč  v prkxi  téměř  nevyužívkjí  pro jejicP  toxicčé 

vlkstnosti.  Obk  dvk  zmíněné  prostředčy  rekgují  s tučovou  složčou  k zobrkzují 

se v šedém provedení.164

D) Zvláštní postupy

Nk úvod  je vPodné  zmínita  že tyto  metody  nejsou  v čriminklisticčo-tecPnicčé 

prkxi  příliš  rozšířenéa  neboť  vyžkdují  speciální  podmínčy  k zvyšená  bezpeinostní 

opktření.

Ozáření  místka  čde se nkcPází  lktentní  dkčtylosčopicčá  stopka  pkprsčem 

krgonovéPo lkseru je metodou tzv. inPerentní  luminiscence.  Následčem toPoto záření 

se v místě vysčytu sčryté čresby pkpilárnícP linií (nk odpkrču potu) objeví světélčovkcí 

159 YAMASHITAa Brikn k Miče FRENCH. Lktent  rint Development. U.S. DE ARTMENT OF 
JUSTICE. The Fingerprint: Sourcebook. CrekteSpkce Independent  ublisPing  lktforma 2014a č.7a s.18
160 COWGERa Jkmes F. Friction ridge skin: comparison and identification of fingerprints. New Yorč: 
Elseviera c1983. ISBN 0444007709a s. 99
161 STRAUSa Jiří. Kriminalistická technika. 2.a rozš. vyd.  lzeň: Vydkvktelství k nkčlkdktelství Aleš 
Čeněča 2008. ISBN 9788073800529a s. 43
162 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920a s.44
163 YAMASHITAa Brikn k Miče FRENCH. Lktent  rint Development. U.S. DE ARTMENT OF 
JUSTICE. The Fingerprint: Sourcebook. CrekteSpkce Independent  ublisPing  lktforma 2014a č.7a s.44
164 STRAUSa Jiří. Kriminalistická technika. 2.a rozš. vyd.  lzeň: Vydkvktelství k nkčlkdktelství Aleš 
Čeněča 2008. ISBN 9788073800529a s. 43
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efečt zelenožluté bkrvy.165  řed kpličkcí toPoto postupu je vškč nutné nosii stop ošetřit 

vPodnou cPemicčou  slouieninoua  kby nebyl  obječt  poščozen.  VyPodou této  metody 

je její efečtivní využití i v přípkdě většícP plocP k obječtů (nkpř. čkroserie motorovycP 

vozidel).166Není  bez zkjímkvostia  že díčy  této  tecPnice  nkpříčlkd  v roce  1984 FBI 

odPklilk nk poPlednici stkré 42 let otisč prstu válienéPo zloiince Vkleriknk Trifka čtery 

ji zkslkl Plkvě nkcisticčycP SSa HeinricPu Himmlerovia což nejdříve popírkl.  od tíPou 

toPoto důčkzu se vškč doznkl.167

Dklší  klternktivou  pkč může  byt  záření  rentgenové.  Místoa  čde se nkcPází 

lktentní dkčtylosčopicčé stopya se opktří olověnym práščem k poté se čresby pkpilárnícP 

linií  dočumentují  rkdiogrkfií.  Tkto  metodk  vškč  není  příliš  vPodná  pro prkčticčou 

čriminklisticčo-tecPnicčou iinnost.168

Ve speciklizovkné  lkborktoři  je možné  tkčé  prkčtičovkt  rkdiokčtivní  metodu 

zviditelnění  dkčtylosčopicčycP  stop.  Tk je vškč  nároiná  jkč finkniněa  tkč tkčé 

nk bezpeinostní  opktření.   ři tomto  postupu  se využívkjí  rkdiokčtivní  látčya  čteré 

vytváří nk místě s dkčtylosčopicčou stopou rkdiokčtivní slouieninya čteré se pkč zkcPytí 

nk citlivou fotogrkficčou desču.169

2.2.3. Zajišťování daktyloskopických stop

A) In Natura 

Zkjištění  dkčtylosčopicčycP  stop  in nkturk  znkmená  převzetí  celéPo  nosiie 

č bližšímu  zčoumání  do speciklizovknycP  lkborktoří.   líiové  vškč  jea  kby nedošlo 

č poščození  ii zniiení  celéPo obječtua  tudíž  bycPom měli  byt  velmi  opktrní  k zvolit 

vPodny  způsob  přeprkvy.170 Z logičy  věci  vyplyváa  že se tento  postup  uplktňuje 

165 RYBÁŘa Miroslkv. Základy kriminalistiky: (vybrané kapitoly pro studenty povinně volitelného 
předmětu právnických fakult). Dobrá Vodk u  elPřimovk: A. Čeněča 2001.  rávnicčé uiebnice (Aleš 
Čeněč). ISBN 8086473031a s. 62
166  ORADAa Vičtor. Kriminalistika: (úvod, technika, taktika).  lzeň: Vydkvktelství k nkčlkdktelství 
Aleš Čeněča 2007. ISBN 9788073800383a s.99
167  LATTa RicPkrd. Místo činu: základní průvodce kriminalistickými metodami.  rkPk: Slovkrta 
2005. ISBN 8072097466 s.19
168 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920a s.151
169 STRAUSa Jiří. Kriminalistická technika. 2.a rozš. vyd.  lzeň: Vydkvktelství k nkčlkdktelství Aleš 
Čeněča 2008. ISBN 9788073800529a s.44
170 Očresní prkcoviště využívkjí pro vPodnou přeprkvu nosiiů stop speciálnícP čriminklisticčycP 
čuryrů (dle osobníPo rozPovoru s čriminklisticčym tecPničema dne 30.5.2019)
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především u menšícP  obječtůa  čteré  lze snkdno  přeprkvit  k u čterycP  nelze  efečtivně 

stopy zkjistit nk místě (listinny mkteriála stkrší dkčtylosčopicčé stopy kpod.)171

B) Fotografování

Tento  způsob  zkjišťování  stop  byl  sPledán  dotkzovknymi  odborníčy 

(čriminklisticčym  tecPničem  k dkčtylosčopem)  zk nejlepší  možnya  počud  Po situkce 

dovolujea  neboť souiksné  tecPnicčé  vybkvení  umožňuje  zkcPytit  stopu nk fotokpkrát 

ve vyborném rozlišení k zároveň ji lze později různě zprkcovávkt nk poiítkii (přiblíženía 

změnk  čontrkstua  přetáiení).  Nkvíc  při této  bezčontkčtní  metodě  nedocPází 

če znePodnocení  stopy  kni nosiie  k účon  je možné  něčoličrát  zopkčovkt 

i se změněnymi fotogrkficčymi podmínčkmi.172  ostup se může čombinovkt i s jinymi 

metodkmi  zkjištění  (nkpř. nejdříve  se obječt  zkcPytí  fotogrkficčya  následně  se sejme 

nk dkčtylosčopicčou  folii).  Fotogrkfování  je obzvlášť  podstktné  při využívání  metod 

zviditelňování lktentnícP dkčtylosčopicčycP otisčůa čteré po ikse zmizí (jódové páry).173

C) Daktyloskopické fólie a pásky

 o řádném  nkfocení  dkčtylosčopicčé  stopya  čterá  je zviditelněná  především 

pomocí  dkčtylosčopicčéPo  práščua  přistoupíme  č jejímu  zkjištění  prostřednictvím 

dkčtylosčopicčycP  foliía  čteré  moPou  byt  nkpříčlkd  želktinové  (ty jsou  vPodné 

pro všecPny  obvyčlé  přípkdy  zviditelněnycP  stop).  Dodávkjí  se trknspkrentní  nebo 

v ierné k bílé bkrvě k jejicP čončrétní využití závisí nk typu dkčtylosčopicčéPo prášču. 

 líiové jea kby došlo č co nejvíce čontrkstnímu otisču. „My osobně nepracujeme tolik  

rádi  s bílou  želatinovou  folií,  neboť  otisk  často  pohltí  a ten se potom  rozpije  

do nepřehledného obrazce, který nevykáže žádný potřebný markant.  Lepší zkušenosti  

máme s černou daktyloskopickou folií“174. Tento způsob je vPodny nkpříčlkd i pro stopy 

v prkcPu.  V přípkděa  že jsou  zmíněné  folie  většía  dkjí  se využít  rovněž  pro snímání 

trksologicčycP stop.  ři dklší mknipulkci se stopou zkjištěnou pomoci dkčtylosčopicčé 

folie je nutné zoPlednit sčuteinosta že je stopk zrckdlově převrácená.175

171 SVOBODAa Ivo. Kriminalistika. Ostrkvk:  ey  ublisPinga 2016. Uiebnice ( ey  ublisPing). 
ISBN 9788074182594a s 63
172  ORADAa Vičtor. Kriminalistika: (úvod, technika, taktika).  lzeň: Vydkvktelství k nkčlkdktelství 
Aleš Čeněča 2007. ISBN 9788073800383a s.100
173 COWGERa Jkmes F. Friction ridge skin: comparison and identification of fingerprints. New Yorč: 
Elseviera c1983. ISBN 0444007709a s..112
174 Osobní rozPovor s čriminklisticčym tecPničema dne 30.5.2019
175 Tkmtéž
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Obrázek 15: Zachycená daktyloskopická stopa na černé daktyloskopické folii176

Nk záčlkdě  rozPovoru  s čriminklisticčym tecPničem bylo  zjištěnoa  že nejPůře 

se snímkjí otisčy prstů z oblycP (žárovčka lkPviičy) ii deformovknycP povrcPů.  ro tyto 

úiely se využívkjí dkčtylosčopicčé pásčya čteré neporuší po sejmutí nosii stopy díčy 

své elksticitě.  Následně  se pásčk  s otisčem  přitisčne  nk speciální  podčlkdovy  pkpíra 

čtery vypkdá jkčo fotopkpíra k tkč se zkjistí.177 Nk trPu existuje dkčtylosčopicčá pásčk 

běžná (mktnáa trknspkrentní)a vinylováa polyetylénová nebo tkčé gelováa čterá je vPodná 

nk stručturovkné  povrcPy (dřevoa  zdobené  plkstya  čůže  kpod.)  k je kž 20 črát  silnější 

než pásčk běžná.   dostání je tkčé pásčk s kdPézní vrstvou rozpustnou ve voděa čterá 

slouží č zkjištění mičrostop z rozliinycP povrcPů (sedkdlk ve vozidlecPa čoberce ktd.). 

AdPézní vrstvk se rozpustí  po ponoření pásčy se stopou do teplé vody k tento roztoč 

se posléze slije přes filtrkiní pkpíra nk čterém se uskdí žádkné mičrostopy. Zk úielem 

optimální mknipulkce s pásčou se doporuiuje užívkt čovovy držáč s nožem s pilovitym 

očrkjema  čtery  jednkč pomáPá  při odříznutí  potřebné délčy pásčya  jednkč zkbrkňuje 

zknecPání otisčů čriminklisticčéPo tecPničk nk lepící strkně.178

176 FotokrcPiv kutorčy prácea vyfotogrkfováno dne 30.5.2019
177 ERZINÇLIOGLUa Zkčkrik. Forenzní metody vyšetřování.  rkPk: Fortunk Libria 
c2008. ISBN 9788073214333a s. 70
178  ásčy. LT Sezam: Forensic Equipment [online]. [cit. 2019-06-07]. Dostupné nk:Pttp://www.črimi-
ltsezkm.cz/cs/pksčy/
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Obrázek 16: Snímání stopy na daktyloskopickou pásku 179

Obk  dvk  vyše  zmíněné  způsoby  zkjištění  čontkčtním  způsobem  se užívkjí 

především v terénu v přípkděa čdy není možné stopu zkjistit in nkturk.  roto je záskdní 

stopu  sejmout velmi  obezřetně  k dobře  nk první  počusa  neboť  později  může  dojít 

již č jejímu poščození ii zniiení.

D) Odlévání

Metodk  odlévání  se využívá  především  v přípkdě  plksticčycP  stop  ii stop 

vytvořenycP  nk zdeformovknycP  plocPácP.  Dříve  se používklk  sádrka  dnes  existují 

speciální  siličonové  čkuiučy  (Lučoprena  Dentkflex  kpod.)  ii odlévkcí  Pmotk 

MI ROSIL.  VšecPny  tyto  prostředčy  fungují  nk principu  ztvrdnutí.   řed  kpličkcí 

příprkvču musíme stopu nejdříve důčlkdně vyiistit.180  ři návštěvácP speciklizovknycP 

prkcovišť  mi  vškč  bylo  řeienoa  že se tento  způsob  již příliš  nepoužíváa  neboť  Prozí 

znkiné rizičo poščození otisču k účon se již nedá zopkčovkt.

179 FotokrcPiv kutorčy prácea vyfotogrkfováno dne 30.5.2019
180 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920a s.153-154
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2.3. Daktyloskopování osob

Úielem snímání  otisčů vzoru pkpilárníPo terénu nk čoncovycP iláncícP prstů 

ručoua  dlkní  ii cPodidel  je zísčání  upotřebitelnéPo  vzorčua  čtery  je způsobily  nejen 

následné  člksifičkcea  kle tkčé  procesu  porovnání  se záměrem  identifičkce  čončrétní 

osoby.  Ideálně  by měl  byt  otisč  úplnya  dobře  vyčontrkstovkny  k umožňující  detkilní 

zčoumání.  ro čriminklisticčé úiely je velmi důležitéa kby při uriování totožnosti osob 

dle otisčů prstů nk místě iinu nedošlo č nejmenším pocPybnostem.181

Záznkmy  otisčů  prstů  se pořizují  nk tzv. dkčtylosčopicčou  čkrtua 

čde se při běžné  čriminklisticčo-tecPnicčé  iinnosti  snímkjí  „válené  otisky  všech 

posledních článků jednotlivých prstů, kontrolní píchané otisky palců, kontrolní píchané  

otisky  všech  čtyřech  prstů  pravé  a levé  ruky  (nutno  otisknout  jako  celek)  a otisky 

dlaní.“182  ro efečtivní čriminklisticčou  expertizu  je cílem  pořídit  otisča 

čde je zkznkmenánk  co největší  plocPk  pkpilárníPo  terénu.   ouze  v individuálnícP 

přípkdecP  je potřebk  dkčtylosčopovkt  ještě  jePo  jiné  iástia  k to většinou  čvůli 

zvláštnostem čončrétníPo místk iinu (sejmout rovněž otisčy cPodidela mklíčové Prkny 

kpod.).  ři uriování metody k mkteriálua čteré při pořizování otisčů čreseb pkpilárnícP 

linií využíta je důležité zoPlednit čončrétní očolnosti jednotlivéPo přípkdu.183

2.3.1. Snímání otisků kreseb papilárních linií u živých osob

Záčlkdním  předpočlkdem  pro řádné  snímání  srovnávkcícP  otisčů  je iisty 

pkpilární  terén  k iisté  prkcovní  pomůcčy.   očožčk  by se tedy  mělk  důčlkdně  umyt 

mydlem  k otřít.   očud  se dkčtylosčopuje  v terénua  využívkjí  se Pygienicčé  iistící 

polštářčy. Dále je potřebk dkčtylosčopicčá ierňa čterá se rozetře v tenčé vrstvě pomocí 

dkčtylosčopicčéPo váleiču nk pevnou podložču (čova sčlo)a nk čterou se poté přitisčnou 

ruce osoby tkča kby bylk počožčk s pkpilárními liniemi vPodně obkrvenk. Existuje vškč 

něčolič klternktiv č tomuto postupua z nicPž jednk je využití speciálnícP fóliia nk čterycP 

je dkčtylosčopicčá  ierň  již nknesenk.   o odlepení  jedné  iásti  foliea  stkií  nkbkrvenou 

strknu nk počožču přiložit (tento postup vškč nkpříčlkda dle rozPovorua dkčtylosčopové 

využívkjí  většinou  v terénu).  Rovněž  je možné  použít  zkřízení   RINT –  MASTERa 

čteré  se sčládá  z čruPovéPoa  bkrvícíPo  polštáře  z pryže  k čteré  je vPodné 

181 SCHNEIC ERTa Hkns. Der Beweis durch Fingerabdrücke: Leitfaden der gerichtlichen 
Daktyloskopie. Verlkg von Gustkv FiscPer. Jenk: 1943a s.98
182 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920a s. 110-11
183 COWGERa cit. díloa s.10
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pro dkčtylosčopování  nespoluprkcujícícP  osob  ii osob  s nižší  poPyblivostí  prstů 

ii dlkní.184 Literkturk uvádí tkčé tzv. iisté dkčtylosčopovánía čdy se místo ierně využívá 

zvláštní  vosčová  pkstka  čterá  se v tenčé  vrstvě  nknese  nk polštářeč  k otisčne 

se nk speciální pkpír.  resby pkpilárnícP linií jsou poté vyčreslené nk záčlkdě cPemicčé 

rekčce mezi pkstou k dknym pkpírem.185

 očud využíváme č nknášení ierně vyše zmíněnou sčleněnou desčua přiložíme 

nk ni  Prknu  posledníPo  ilánču  prstu  k zkjistíme  rovnoměrné  nkbkrvení  počožčy. 

Následuje  její  přenos  nk pktřiinou  dkčtylosčopicčou  čkrtua  čde se do příslušnycP 

políieč provedou nejdříve tzv. vklivé otisčy. Směr odvklování se reklizuje z nepřirozené 

poloPy  do přirozenéa  tedy  v přípkdě  pklců  směrem  č tělua  u zbytču  prstů  se jedná 

o poPyb směrem od tělk.  ři tomto účonu může pomáPkt čriminklisticčy tecPniča čtery 

zkjišťuje jePo plynulost k rovnoměrnost.  řerušování nebo opkčování odvklování může 

mít  totiž  zk následeč  změnu  jednotlivycP  mkrčkntů  k otisč  se tkč stává  nezpůsobily 

č dkčtylosčopicčému zčoumání. Funčcí vklivycP otisčů je zkjištění co největší plocPy 

otisčůa  k tudíž  větší  šknce  č nklezení  co největšíPo  poitu  mkrčkntů.   e čontrole 

(zdk jsou vklivé otisčy správně zkznkmenány do řádnycP políieč) nkopkč slouží otisčy 

tzv. pícPknéa  čteré  se provádí  čolmym přiložením prstu  odspodk  nkPoru.  Nk druPou 

strknu dkčtylosčopicčé čkrty otisčneme tkčé dlkně osoby.186

184 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920a s. 112 - 116
185 STRAUSa Jiří. Kriminalistická technika. 2.a rozš. vyd.  lzeň: Vydkvktelství k nkčlkdktelství Aleš 
Čeněča 2008. ISBN 9788073800529a s.46
186 Osobní rozPovor s čriminklisticčym tecPničema dne 30.5.2019
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Obrázek 17: Autorka práce při daktyloskopování prstů na speciální kartu187

 o otisčnutí počožčy s pkpilárním terénem provedeme čontrolua zdk je vysledeč 

čvklitní.   očud je potřebk něčtery z otisčů oprkvita  lze účon provést znovu nk novou 

dkčtylosčopicčou čkrtua jejíž políičo se může vystřiPnout k nklepit nk původní čkrtu. 

V přípkdě dlkní vškč celou novou čkrtu přiložíme č té původní.  očud špktná čvklitk 

otisču tčví v nepříliš dobře zvyrkzněnycP čresbácP pkpilárnícP linií (stává se u stkršícP 

lidí  ii osob  vyčonávkjícícP  těžčou  mknuální  prkcí)a  lze využít  speciálníPo  tečutéPo 

prostředču  pro jejicP  zvyrkznění.188  očud  má dkná  osobk  něčterou  iást  počožčy 

s pkpilárním terénem porkněnoua  vynecPá  se její  otisč  k domluví  se náPrkdní  termín 

pro náprkvu.189 Zčrktčou „AM “se do příslušnycP políieč oznkií kmputkce iásti prstu 

k ručy  vietně  uvedení  roču  provedení  záčroču.  Má-li  osobk  zmrzkiené  prstya 

využíváme nk čkrtě pro oznkiení zčrktču „AN “ k počud má ilověč obvázknou iást 

ručy v důsledču zrkněnía nkpíše se do políičk „OBVAZY“.190

Rozeznáváme  dvk  druPy  dkčtylosčopicčycP  čkret.  Tk  pro 

podezřeléPo/obviněnéPo  je předtištěnka  čde jsou  čromě  vyše  zmíněnycP  políieč 

pro jednotlivé otisčy uvedeny tkčé čolončy pro zkpsání jménka příjmenía poPlkvía státní 

příslušnostia  rodnéPo iíslka  dktk  nkrozenía  druPu k iíslk  dočlkdu totožnosti  k podpisu 

187 FotokrcPiv kutorčy prácea vyfotogrkfováno dne 30.5.2019
188 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920a s. . 113
189 Osobní rozPovor s čriminklisticčym tecPničema dne 30.5.2019
190 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920a s. 117
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dkčtylosčopovknéPoa  jkčož  i dktuma  místo  k důvod  snímání  otisč.  Dále se zde uvádí 

tkčé podpis dkčtylosčopujícíPo.  Nk zvláštní čkrtu se provádí čontrolní otisčy domácí 

osobya tedy tzv.  ODO. Ty moPou byt provedeny nk iisty list pkpírua neboť tyto čkrty 

sea nk rozdíl  od prvně zmíněnycPa nezkčládkjí  do dkčtylosčopicčycP sbíreč.  Nicméně 

nkpříčlkd v přípkdě JiPoiesčéPo črkje existuje předtisč i pro  ODO. Srovnávkcí otisčy 

domácícP osob se provádějí zk úielem vylouiení jejicP otisčů nk místě iinu.191

 očud se čriminklisté setčkjí se situkcía čdy je potřebk sejmout srovnávkcí otisčy 

cPodidlka  provede  se tento  účon  nk iisty  pkpír  o grkmáži  120 grkmů.  Důležité  jea 

kby neprosvítkl k otisčy pkč byly čvklitní i čontrkstní.192

Alternktivou  pro dkčtylosčopování  osob  prostřednictvím  vyše  zmíněnycP 

způsobů je využití speciálníPo sčeneru. Tím disponuje nk nkšem území nkpř. cizinecčá 

policiea ničoliv vškč běžné O TE. Sčener by byl velmi nápomocny pro snímání otisčů 

prstů nkpříčlkd u stkršícP osob s Porší  poPyblivostí  prstů k ručoua neboť pro ně byvá 

postup snímání  otisčů nk sčleněné desce velmi nároiny.   řístroj  s názvem LiveSckn 

je multifunčiním zkřízeníma čtery proces dkčtylosčopování k identifičkce osob velmi 

usnkdňuje.193

2.3.2. Snímání otisků kreseb papilárních linií u mrtvých osob

Ve většině  přípkdů  docPází  č dkčtylosčopování  mrtvol  zk úielem  zjištění 

ii potvrzení  její  totožnosti.   očud  byly  zemřelému  sejmuty  k zkregistrovány  otisčy 

prstů  ještě  zk jePo  životka  může  byt  identifičován  prostřednictvím  systému  AFIS. 

CPkrkčteristicčym znkčem snímání otisčů čreseb pkpilárnícP linií u mrtvycP osob byvá 

většinou nemožnost  opkčování  toPoto účonua če čterému je tedy potřebk přistupovkt 

obzvlášť  zodpovědně.194 Dklší  čompličkce  při této  iinnosti  moPou nkstkt  v důsledču 

špktnéPo stkvu mrtvola  kť už se jedná o posmrtnou ztuPlost zemřeléPoa mkcerkci jePo 

počožčy  (většinou  vlivem  dlouPodobéPo  pobytu  tělk  ve vodě)a  nebo  nkopkč  její 

vysušení ii nkpkdení Pnilobou.

Mezi záčlkdní záskdy při dkčtylosčopování zk těcPto podmíneč je opět (počud 

to vškč očolnosti dovolí) iistotk snímknéPo obječtua jkčož i prostředí ve čterém č němu 

191 Osobní rozPovor s čriminklisticčym tecPničema dne 30.5.2019 + dle mkteriálu
192 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920a s.121
193 Osobní rozPovor s čriminklisticčym tecPničema dne 30.5.2019
194 COWGERa cit. díloa s.28 
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docPází.195 Tk je zkjištěnk především nk pitevně. Dále byvá obyiejně potřebk přítomnost 

léčkře k dkčtylosčopka čtery če snímání otisčů odborně přistoupí v závislosti nk stkvu 

tělk.196

 ro přečonání  posmrtné  ztuPlosti  (rigor  mortis)  mrtvoly  s počožčou 

s nezměněnymi  vlkstnostmi  je mnoPo  způsobů.  Většinou  vškč  stkií  nktáPnout  prsty 

zk použití vPodnéPo tlkču nk zápěstí k prsty.  řed dkčtylosčopováním čončrétní iástia 

nk čteré  nkneseme váleičem iernia  je možné speciálním prostředčem pkpilární  terén 

zvyrkznit.  Následně  prostřednictvím  tzv. dkčtylosčopicčé  lžíce  otisčneme 

nepřerušovknym plynulym poPybem poslední iláneč prstu nk čkrtu. V prkxi se v těcPto 

situkcícP obvyčle vystříPkjí  jednotlivá příslušná políičk v dkčtylosčopicčycP čkrtácP 

k ty se přiloží nk dkčtylosčopicčou lžíci pro lepší mknipulkci.197  odobně přistupujeme 

tkčé  při snímání  otisčů  celé  dlkněa  u čteré  se nkvíc  doporuiuje  pro lepší  vysledčy 

podepřít si ji vlkstním čolenema ii si ji položit nk břicPo zemřeléPo.

Obrázek 18: Daktyloskopická lžíce198

V přípkdě svrkštělé čůže je nutné provést její vypnutí.  ři mírné formě zvrásnění 

postkií  nktkžení  počožčy  prsty  nebo v přípkdě  dkčtylosčopování  dlkně  pkč oPnutím 

prstů  dozkdu.   ři tomto  postupu  je potřebk  mít  nk vědomía  že se vlivem  nktkžení 

počožčya  může  pkpilární  terén  zvětšit.   ři následném  vyPledávání  osoby  v AFIS 

195 CUTROa Brent T. Recording Living knd  ostmortem Friction Ridge Exemplkrs. 
U.S. DE ARTMENT OF JUSTICE. The Fingerprint: Sourcebook. CrekteSpkce Independent  ublisPing 
 lktforma 2014a č.4a s.10
196 SCHNEIC ERTa Hkns. Der Beweis durch Fingerabdrücke: Leitfaden der gerichtlichen 
Daktyloskopie. Verlkg von Gustkv FiscPer. Jenk: 1943a s.103
197 Osobní rozPovor s čriminklisticčym tecPničema dne 30.5.2019
198 FotokrcPiv kutorčy prácea vyfotogrkfováno dne 30.5.2019 
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se pkč tkto  sčuteinost  zoPlední  k přípkdně  se vyPledává  otisč  nkpříčlkd  při 70% 

původní  veličosti.199  očud vškč tento postup není efečtivnía  lze přistoupit  č kpličkci 

neředěnéPo  glycerinu  ii jiné  složčy  do prstu  inječiní  stříčkičoua  čtery  počožču 

tzv. vypne.  Je nutné  dbát  nk toa  kby bylo  vpícPnuto  do tělk  kdečvátní  množství  oné 

látčya jinkč může dojít č poščození počožčy. Dále pkč čriminklisticčy tecPnič postupuje 

pro snímání  otisču  jkčo  v předcPozím  odstkvcia  s tím rozdílema  že musí  zkjistita 

kby nedošlo  če zpětnému  vytlkiení  tečutiny.  200  očud  kni tento  postup  nestkiía 

lze se ucPylit č použití pružné odlévkcí Pmoty (siličon) k otisč tzv. odlít.201

Sejmutí  otisčů  čreseb  pkpilárníPo  terénu  z mrtvolya  čterá  bylk  delší  dobu 

ve voděa  je rovněž  velmi  nároinéa  neboť  se jedná  o čůži  nktolič  poniienoua 

že ji lze snkdno  roztrPnout.   roto  je mnoPdy  nk místě  využít  souiinnosti  soudníPo 

léčkřea  čtery s optimální  mknipulkcí  mrtvoly  znklci  pomůže.202 Zk uriitycP  očolností 

(dlouPodobé  působení  vody  nk počožču)  se nk těle  zemřeléPo  vytvoří  tzv. ručkvicea 

neboli odlouiení vrcPní vrstvy počožčy.  říiinou je sčuteinosta že epidermální vrstvk 

kbsorbuje vodua  nkbobtná k může se pkč od dermis uvolnit  již běPem něčoličk Podin 

po ponoření.203  ro efečtivní  zkjištění  toPoto  sejmutéPo  obječtu  je vPodné  převážet 

Po ve sčleněné nádoběa čterá je přípkdně nkplněná roztočem zkbrkňujícím Pnilobnému 

procesua počud bude převoz trvkt více Podin.  Nádobk musí byt opktřenk příslušnym 

oznkiením. V lkborktoři si pkč dkčtylosčop nk vlkstní ruču nkvleie ocPrknou ručkvicia 

nkskdí nk ní onu oddělenou iást tělk mrtvoly k provede obvyčly otisč pomocí váleiču 

k ierně.204 Dotázkní  odborníci  vškč  uvedlia  že v prkxi  se s tímto  postupem  ničdy 

nesetčkli.205

199 CUTROa Brent T. Recording Living knd  ostmortem Friction Ridge Exemplkrs. 
U.S. DE ARTMENT OF JUSTICE. The Fingerprint: Sourcebook. CrekteSpkce Independent  ublisPing 
 lktforma 2014a č.4a s.13
200 COWGERa cit. díloa s. 29-30
201 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920a s.125
202 SCHNEIC ERTa cit. díloa s.104
203 CUTROa Brent T. Recording Living knd  ostmortem Friction Ridge Exemplkrs. 
U.S. DE ARTMENT OF JUSTICE. The Fingerprint: Sourcebook. CrekteSpkce Independent  ublisPing 
 lktforma 2014a č.4a s.12
204 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920a s.125 - 126
205 Osobní rozPovor s dkčtylosčopem O TE Česčé Budějovicea dne 6.6.2019
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Nk úvod je nutné zmínita že pro celé identifičkiní zčoumání jsou způsobilí pouze 

speciální  znklci  (dkčtylosčopové)a  čteří  sčládkjí  pro tyto  úiely  znklecčé  zčouščy 

nk  riminklisticčém  ústkvu.   ředtím  vškč  musejí  kbsolvovkt  klespoň  roč  prkxe 

nk příslušném  prkcovištia  čde je do problemktičy  zksvětí  stkrší  čolegk  k zkuií  je. 

Nkpříčlkd  pro úiely  O TE  je nejdříve  nutné  řádně  projít  vyběrovym řízením k mít 

učoniené  klespoň  bkčklářsčé  studium.  Teprve  poté  je možné  projít  příslušnou prkxí 

k sčládkt vyše zmíněné zčouščy. Ty obskPují teoreticčou iást z oblksti dkčtylosčopiea 

poté  následuje  iást  pročkzující  znklosti  z oblksti  právk.   kždycP  7 let  pkč probíPá 

přezčoušení  dkčtylosčopůa  čteré  tentočrát  obskPuje  tkčé  povinnou  prezentkci 

z tzv. ostréPo  přípkdua  čde dkčtylosčopové  popisujía  jkč dkny  přípkd  vyPodnotili. 

Úielem  přezčoušení  je zísčání  tzv. ktestkce.   ro zkjímkvost  lze tkčé  uvésta 

že se do seznkmu znklců nk  rkjsčém soudě nezkpisují jednotlivá jménk dkčtylosčopů 

(jkčo  to je nkpříčlkd  v přípkdě  bklističya  pro čterou  jsou  vškč  při zísčání  znklecčéPo 

osvědiení  přísnější  prkvidlk)a  nybrž  nkpříčlkd  cely  Odbor  čriminklisticčé  tecPničy 

k expertíz Česčé Budějovice.209

Obrázek 20: Osvědčení o způsobilosti k vykonávání znalecké činnosti210

Záčlkdem vyše  zmíněné  iinnosti  je plné  využití  cPkrkčteristicčycP  vlkstností 

pkpilárnícP  linií  (jedineinosta  nezměnitelnosta  neodstrknitelnost)a  čteré  mkjí 

identifičkiní potenciál  k jsou člíiové če zjišťování totožnosti.  Jednotlivé individuální 

poznávkcí  znkčy  nk pkpilárním  terénu  jsou  oznkiovány  jkčo  tzv. dkčtylosčopicčé 

209 Osobní rozPovor s dkčtylosčopem O TE Česčé Budějovicea dne 6.6.2019
210 FotokrcPiv kutorčy prácea vyfotogrkfováno dne 6.6. 2019
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se jí zkbyvkta neboť není způsobilá dostkteině pročázkt totožnost čončrétníPo jedince. 

V této  fázi  využívkjí  znklci  dkčtylosčopicčou  lupua  prostřednictvím  čteré  zjistía 

zdk bude nk dkné stopě  potřebny poiet  mkrčkntů k má tedy smysl  postoupit  do dklší 

fáze.  Dkčtylosčopové  při této  iinnosti  využívkjí  tenčé  jePliičya  díčy  čterym 

„neinvkzivně“ zvyrkzňují jednotlivé mkrčknty.  215 Zvětšení stopy prostřednictvím lupy 

je typicčy 4a5x s použitím dobréPo osvětlení.216

Obrázek 22: Daktyloskopická lupa217

Tkto prkvidlk jsou ustknovenk v Závkzném počynu policejníPo prezidentk ze dne 

7.12.2001 če čriminklisticčotecPnicčé iinnosti   olicie  Česčé  republičy.   ončrétně 

se pkč jedná  o tzv. Z     i. 30/2005a  čterym  se uprkvuje  provozování  informkinícP 

systému  AFIS  2000a  C-AFIS  k něčteré  podmínčy  provozování  dkčtylosčopicčycP 

sbíreč. 218 Soudy jsou dkčtylosčopicčymi vysledčy zčoumání vázány.219

215 Osobní rozPovor s dkčtylosčopem O TE Česčé Budějovicea dne 6.6.2019
216  EREZ-AVILAa Julieknne. EQUI MENT. U.S. DE ARTMENT OF JUSTICE. The Fingerprint: 
Sourcebook. CrekteSpkce Independent  ublisPing  lktforma 2014a č.11a s.11
217 FotokrcPiv kutorčy prácea vyfotogrkfováno dne 6.6.2019 
218 Závkzny počyn policejníPo prezidentk i. 100/2001a če čriminklisticčotecPnicčé iinnosti  olicie 
ČRa ve znění pozdějšícP předpisů.
219 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920a s. 109
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Není  bez zkjímkvostia  že v mnoPk zkPrkniinícP  zemícP je potřebk  vyšší  poiet 

mkrčkntůa  jkčo  nkpříčlkd  ve Frknciia  Belgiia  Špknělsčua  Turecču  ii Izrkelia 

čde je minimální  poiet  individuálnícP  znkčů  12. V Itálii  je zkpotřebí  nklézt  dočonce 

16–17 mkrčkntů.  Vyše  zmíněny  přístupa  tedy  Pledání  minimálníPo  poitu  mkrčkntů 

jkčožto podmínčy přípustnosti stopya se oznkiuje zk tzv. numericčy. Nkopkč čupříčlkdu 

v USA ii  knkdě jsou zkstánci čvklitktivníPoa tzv. PolisticčéPo přístupua čtery spoiívá 

v skmotném uvážení  dkčtylosčopk v čončrétním přípkdě.  Ten pkpilární  terén zčoumá 

čomplexněji  k čromě  cPkrkčteristicčycP  znkčů  zoPledňuje  tkčé  šířču  k průběP 

pkpilárnícP liniía jkčož i tvkr k vzdálenost od jednotlivycP pórů.220

DruPym  stádiem  je již vlkstní  srovnávkcí  zčoumánía  čdy se nk záčlkdě 

jednotlivycP  dkčtylosčopicčycP  mkrčkntů  porovnává  identifičovkny  k identifičující 

obječt.  Ty jsou  poté  oznkieny  zk sPodné  ii rozdílné.    tomuto  úielu  slouží 

tzv. mecPknicčo-opticčy  dkčtylosčopicčy  čompkrátora  nk němž  si dkčtylosčopové 

nksvítí k přiblíží stopu (kž 7x) i srovnávkcí otisč k vzájemně obk obječty porovnávkjí. 

Jkčo pomůcču využívkjí bkrevné tužčya čteré jsou nk principu vosčoveča kby ulpívkly 

nk monitoru  čompkrátoru  k vyznkiily  si tkč stejné  mkrčknty.221 Toto  zkřízení 

se pro úiely porovnávání jednotlivycP otisčů používá od 80. let minuléPo století. 222

220 Tkmtéža s.108
221 Osobní rozPovor s dkčtylosčopem O TE Česčé Budějovicea dne 6.6.2019
222  EREZ-AVILAa Julieknne. EQUI MENT. U.S. DE ARTMENT OF JUSTICE. The Fingerprint: 
Sourcebook. CrekteSpkce Independent  ublisPing  lktforma 2014a č.11a s.11
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člksifičkinícP  prkvidel.  Jednotlivé  otisčy  tedy  byly  děleny  do 6 záčlkdnícP  sčupin 

(oblouča otevřená smyičk vlevoa otevřená smyičk vprkvoa vícedeltovy vzora uzkvřená 

smyičk  vlevo  uzkvřená  smyičk  vprkvo)226 k následně  i podsčupin.227  očud  tePdy 

dkčtylosčop  cPtěl  nkpříčlkd  zjistit  totožnost  původce  stopya  musel  nkjít  v čkrtotéce 

nejdříve záčlkdní vzora ve čteré byl čončrétní otisča k následně zčusit objevit původce 

ještě  v čončrétní  subčlksifičkci  (to byl  čupříčlkdu  dkny  obrkzec  přerušeny  jizvou). 

Tento postup zjišťování totožnosti byl velmi zdlouPkvy k nároiny.228 Něčteré obrkzce 

pkpilárnícP  linií  vškč  nešlo  řádně  člksifičovkt  do šesti  záčlkdnícP  vzorů  k musely 

tkč byt prozčoumány rkději všecPny. Zároveň tento systém moPl svádět č subječtivním 

soudům.229

Obrázek 24: Šest základních skupin otisků prstů visících na OKTE České Budějovice230

Existují  záčlkdní  dvk druPy registrkinícP systémů v závislosti  nk poitu prstůa 

čteré  jsou  v nicP  evidovkné  –  monodkčtylosčopicčy  k dečkdkčtylosčopicčy.   rvně 

zmíněny systém učládá stopy vytvořené posledním ilánčema čteréPočoliv prstu ručya 

226 RA a Romkna Vkšeč MATYÁŠ k Zdeněč ŘÍHA. Biometrie a identita člověka ve forenzních 
a komerčních aplikacích.  rkPk: Grkdka 2008.  rofesionál. ISBN 978-80-247-2365-5a s.198
227  ONRÁDa Zdeněč k Jiří STRAUS. Kriminalistika: teorie, metodologie a metody kriminalistické 
techniky.  lzeň: Vydkvktelství k nkčlkdktelství Aleš Čeněča 2014. ISBN 9788073805357a s.111
228 Osobní rozPovor s dkčtylosčopem O TE Česčé Budějovicea dne 6.6.2019
229 STRAUSa Jiří. Kriminalistika, kriminalistická technika: (pro kvalifikační kurz kriminalistických 
expertů). Vyd. 2.a upr.  rkPk:  olicejní kčkdemie Česčé republičya 2006. ISBN 8072512161a s.45
230 FotokrcPiv kutorčy prácea vyfotogrkfováno dne 6.6. 2019
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čteré  byly  zkjištěny  nk místě  iinu.  Dečkdkčtylosčopicčy  systém  umožňuje  uriit 

totožnost neznámé osobya čteré se sejmou otisčy všecP deseti prstů.231

V tuzemsču  máme  Ústřední  dkčtylosčopicčou  sbírčua  čterá 

je nk  riminklisticčém ústkvu v  rkze  k čkm se učládkjí  veščeré  otisčy  prstů  k dlkní 

dkčtylosčopovknycP  osob  nk nkšem  územía  jkčož  i sbírčy  Interpolu  k Eurodkcu. 

Dále jsou  zde uložené  tkčé  sbírčy  dkčtylosčopicčycP  stop  z objksněnycP 

i neobjksněnycP přípkdů.  Nk nižší  úrovni  vškč  fungují  tkčé   rkjsčé  dkčtylosčopicčé 

sbírčya čde se nkcPázejí údkje o všecP dkčtylosčopovknycP osobácP v rámci črkje.232

2.4.2. Automatizovaný daktyloskopický identifikační systém

Automktizovkny  dkčtylosčopicčy  identifičkiní  systéma  neboli  tzv. AFIS 

(knglicčy:  Automkted  Fingerprint  Identificktion  System)a  ulePiuje  čriminklisticčym 

prkcovníčům identifičkiní proces osob nk záčlkdě porovnání otisčů pkpilárníPo terénu. 

Jedná se o velmi vyznkmnou pomoc znklcůma jeličož jejicP práci velmi zefečtivňuje 

k zrycPluje. Nutno vškč zdůrkznita že systém sám má funčci spíše eliminkinía ničoliv 

ryze identifičkinía neboť nkbízí dkčtylosčopům pouze uriity vyiet osoba čteré by moPly 

disponovkt  zčoumknymi  otisčya  tudíž  čoneinou  individuální  identifičkci  osob  tento 

systém neprovádí.233

AFISa  od kmericčé  firmy   rintrkča  funguje  nk území  USA  od roču 

1975 k v tuzemsču byl po řádném vyběrovém řízení oficiálně zkveden o 19 let pozdějia 

čončrétně  nk  riminklisticčém  ústkvu   rkPk.   ozději  byl  instklován  i nk jednotlivá 

črkjsčá  prkcoviště  O TEa  k to dle míry  čriminklity  v jednotlivycP  črkjícP.  Není 

bez zkjímkvostia  že nkpříčlkd  jkčo poslední  byl  AFIS zprovozněn v JiPoiesčém črkji 

k to v roce  2000a  neboť  se črkj  toPo  iksu  moPl  cPlubit  nejnižší  čriminklitou.234 

Záčlkdním principem toPoto systému je sčuteinosta že zprkcovává (včládáa člksifičujea 

čódujea porovnává k učládá) dkčtylosčopicčy mkteriála tedy čončrétně otisčy prstů nebo 

dkčtylosčopicčé stopya do digitální podoby.235

231 RYBÁŘa Miroslkv. Základy kriminalistiky: (vybrané kapitoly pro studenty povinně volitelného 
předmětu právnických fakult). Dobrá Vodk u  elPřimovk: A. Čeněča 2001.  rávnicčé uiebnice (Aleš 
Čeněč). ISBN 8086473031a s. 65- 66
232  rezentkce vyprkcovkná znklci O TE Česčé Budějovice
233 FRASERa Jkmes Curtis k Robin WILLIAMS. Handbook of forensic science [online]. Cullomptona 
Devon: Willkn  ub.a c2009 [cit. 2019-06-14]. ISBN 18-439-2311-4a s.64
234 Osobní rozPovor s dkčtylosčopem O TE Česčé Budějovicea dne 6.6.2019
235 STRAUSa Jiří. Kriminalistická technika. 2.a rozš. vyd.  lzeň: Vydkvktelství k nkčlkdktelství Aleš 
Čeněča 2008. ISBN 9788073800529a s.51
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Obrázek 25: AFIS236

Tento  kutomktizovkny  systém  se sčládá  z tisčárnya  sčenerua  snímkcí  čkmery 

k skmotnéPo  poiítkie  k monitoru.  Lze si vybrkta  zdk čončrétní  otisč  vybereme 

ze souborua  uloženém  v poiítkiia  počud  již je v digitální  podoběa  nebo  využijeme 

snímkcí čkmeru. Následně otisč vPodně oříznemea kby byl nk obrkzovce zřetelny pouze 

pkpilární teréna poté oznkiíme jednotlivé mkrčkntya k to buď ruiněa nebo kutomkticčy. 

Znklci většinou využívkjí čombinkci obou možností – tedy nejdříve si necPkjí mkrčknty 

vygenerovkt kutomkticčy k poté je důčlkdně prozčoumkjía neboť systém mnoPdy oznkií 

zk mkrčknt  pouPou  šmouPu  nebo  něco  jinéPoa  co mkrčkntem  není.  Nkopkč  moPou 

rovněž mknuálně doplnit jiné identifičkiní znkčya čterycP si systém nevšiml. Mkrčknty 

zkznkmenkné systémem jsou zelenéa  ty zkdkné ruině jsou ve žluté  bkrvě.  Nepsknym 

prkvidlem mezi znklci je fkčta že AFIS potřebuje pro vygenerování uriité sPody klespoň 

12 mkrčkntů.  očud jicP je méněa je tento postup neúiinny.  o zvyrkznění dostkteinéPo 

poitu mkrčkntů k oznkiení v systémua zdk se jedná o prst ii dlkňa může znklec vytvořit 

požkdkveč  nk Pledání.  Následně  se musí  ještě  potvrdita  čterou  ločální  dktkbázi 

je potřebk proPledkt (dkčtylosčopicčé čkrty nebo stopy) k jkčou prioritu požkdkveč má. 

Většinou  se zkdává  střední.   ři vysočé  prioritě  požkdkveč  předběPne  v pomyslné 

elečtronicčé  frontě  ostktní  zčoumání  v celé  republicea  což může  byt  použito 

jen ve vážnycP  k urgentnícP  přípkdecPa  jinkč  se jedná  o zneužití.  Dále je možné 

v systému  tkčé  uprkvit  poiet  tipůa  tedy  přípkdůa  čteré  by otisču  moPly  odpovídkt. 

236 FotokrcPiv kutorčy prácea vyfotogrkfováno dne 6.6.2019
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Obecně lze řícia že iím více máme vyznkienycP mkrčkntůa tím využijeme méně tipů. 

Nkčonec vše uložíme k předáme če zprkcování.237

Obrázek 26: AFIS – automaticky zeleně označené markanty238

Cely proces trvá zPrubk 30 minuta záleží vškč nk již zmíněné pomyslné frontě 

předcPozícP  elečtronicčycP  požkdkvčů.  Vysledčem  je soubor  nejvíce  možnycP 

k nejpodobnějšícP čreseb pkpilárnícP linií.  řesny poiet závisí nk poitu tipůa čteré jsme 

si předtím  zvolili.  Jednotlivé  otisčy  jsou  seřkzeny  podle  stupně  prkvděpodobnosti. 

 osléze znklec důčlkdně proPlédne jednotlivé otisčya porovná je se svym zčoumknym 

obječtem  k sám  uriía  zdk se v něčterém  přípkdě  jedná  o sPodua  ii ničoliv.239  oté 

zprkcuje příslušné odborné vyjádření ii znklecčy posudeč.240

Je důležité  zdůrkznita  že otisčy  domácícP  osob  se v systému  kni ničde  jinde 

neevidujía pouze jsou souiástí spisu u čončrétníPo přípkdu. V AFIS lze tedy nkjít pouze 

otisčy  osoba  čterym bylo  sděleno  obvinění  z nějkčéPo  trestnéPo  iinu.  Čksto  se tedy 

stáváa  že AFIS  čončrétní  osobu  z toPoto  důvodu  nenkjde.  Rovněž  jsou 

zde zkregistrovány  stopy  z míst  neobjksněnycP  trestnycP  iinůa  čteré  jsou  evidovány 

ve zvláštní  čktegorii.  V momentěa  čdy se do systému  nkPrkje  nová  dkčtylosčopicčá 

237 Osobní rozPovor s dkčtylosčopem O TE Česčé Budějovicea dne 6.6.2019
238 FotokrcPiv kutorčy prácea vyfotogrkfováno dne 6.6.2019
239 COLEa Simon A. Suspect identities: a history of fingerprinting and criminal identification. 
Ckmbridgea MA: Hkrvkrd University  ressa 2001. ISBN 0674004558a s. 255
240 ŠIMOVČE a Ivkn. Kriminalistika.  lzeň: Vydkvktelství k nkčlkdktelství Aleš Čeněča 
2011. ISBN 9788073803438a s. 93
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čkrtk obviněnéPoa AFIS kutomkticčy prošetřía zdk něčtery neobjksněny otisč náPodou 

nepktří dotyiné osobě.241 Systém dále umožňuje porovnávkt otisčy dlkní k prstů mrtvol 

neznámé  totožnostia  ii žkdktelů  o kzyl.  V souiksné  době  AFIS  disponuje  více 

než 670 000 dkčtylosčopicčymi čkrtkmi k zPrubk 35 000 neztotožněnycP stop. Systém 

je tkčé nkpojen nk Centrální evidenci obyvktela kby moPly byt průběžně promkzávány 

dkčtylosčopicčé čkrty zemřelycP.242

 ůvodně se systém nkzyvkl AFIS 2000a nicméně od roču 2008 se jedná o AFIS-

BIS.  Tkto  změnk tčví  v toma  že nově  lze registrovkt  tkčé  dlkně  dkčtylosčopovknycP 

osob. „O jeho zavedení a rozvoj daktyloskopie se u nás za posledních deset let zasloužil  

zejména Josef Holubec, Vladislav Nožička a Zdeněk Rudáš.“243

AFIS je tkčé propojen s terminály systému s rycPlou odezvou (RRS)a čteré jsou 

č dispozici  nk cizinecčé policiia  zk úielem uriení totožnosti  osoby do něčoličk minut 

díčy identifičkci dle pklců. Dále funguje v Česčé republicea vlivem vstupu do EU dne 

1.5.2004a  systém  EURODACa  čtery  propojuje  jednotlivé  ilensčé  země 

EU k zprostředčovává jim efečtivní k rycPlou vzájemnou identifičkci migrujícícP osob 

k uteiencůa čteří se poPybují v prostoru EU bez dočlkdů totožnosti.244 Člensčé státy jsou 

tedy  povinny  učládkt  do systému  EURODAC  otisčy  prstů  všecP  žkdktelů  o kzyl 

k cizinců zkdrženycP v souvislosti s neoprávněnym přečrkiováním vnějšícP Prknic EUa 

čteří  dosáPli  věču  14 let.  V přípkdě  osob  žádkjícícP  o kzyl  jsou  otisčy  ucPovány 

po dobu 10 leta  počud se jedná o situkci přečroiení vnějšícP Prknica učládkjí se údkje 

nk dvk  ročy.  Zároveň  lze v systému  zjistita  zdk osoby  zkdržené  při neoprávněném 

pobytu  nk území  ilensčéPo  státu  nepodkly  dříve  již žádost  o kzyl  v jiném ilensčém 

státě.  I v rámci  toPoto  systému  přezčoumávkjí  v čoneiné  fázi  otisčy  skmotní 

dkčtylosčopové.245

241 COLEa cit. díloa s.254
242  rezentkce vyprkcovkná znklci O TE Česčé Budějovice
243  riminklisticčá dkčtylosčopie. Policie ČESKÉ REPUBLIKY: Útvary Policie ČR [online]. 
[cit. 2019-06-09]. Dostupné nk: Pttps://www.policie.cz/clkneč/čriminklisticčk-dkčtylosčopie-
252919.kspx?q=Y2PudW09Mg%3D%3D
244  ONRÁDa Zdeněč k Jiří STRAUS. Kriminalistika: teorie, metodologie a metody kriminalistické 
techniky.  lzeň: Vydkvktelství k nkčlkdktelství Aleš Čeněča 2014. ISBN 9788073805357a s.112
245 EURODAC. Ministerstvo vnitra ČESKÉ REPUBLIKY [online]. [cit. 2019-06-09]. Dostupné 
nk:Pttps://www.mvcr.cz/docDetkil.kspx?docid=49211&doctype=ART
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3. Budoucnost daktyloskopie

3.1. Technologie

Nk trPu  forenzní  tecPnologie  se zkiínkjí  objevovkt  nová  zkřízenía  čterá 

zefečtivňují dkčtylosčopicčá zčoumání k rozšiřují možnosti dklšíPo zkjištění stop v této 

oblksti.  V souiksné  době  sice  existují  speciklizovkné  spoleinostia  čteré  již produčují 

inovktivní přístroje k uvádějí je nk trPa přesto se vškč v tuzemsču jedná o Pudbu dklečé 

budoucnostia neboť těmito přístroji obvyčle čriminklisticčá prkcoviště nk nkšem území 

ještě nedisponují (nkpříčlkd nk O TE Česčé Budějovice bude teprve tento roč pořízen 

digitální  čompkrátor).  Jkčo  zástupce  těcPto  spoleiností  lze uvést  britsčou  firmu 

Foster + Freemkna  zkloženou  v roce  1978a  čterá  je jedním  z přednícP  dodkvktelů 

forenznícP  vědecčycP  přístrojůa  čteré  dováží  kž do 140 zemí.  Tk zásobuje  trP  spíše 

zápkdnícP zemí.246 Nkopkč Rusču k převážně vycPodní  iásti  světk  (vietně nkpříčlkd 

Indiea  Vietnkmua  kle i  uby  k Nigerie)  dominuje  rusčá  spoleinost   kpillon.247 

 ro zkjímkvost v následujícím textu uvedu příčlkdy něčterycP těcPto zkřízení.

3.1.1. Přenosné skenery otisků prstů

 olicie  se iksto  setčává  s přípkdya  čdy je nutné  identifičovkt  osobu  nk ulici 

(objevení podezřeléPoa vyslecPnout svědčk nkstklé událostia rizičo teroristicčéPo útoču 

kpod.)a což sčytá řkdu rizič. Tito lidé moPou disponovkt fklešnymi dočlkdy totožnosti 

nebo  posčytují  jiné neprkvdivé  informkce  (důvod  zdržování  se nk místěa  kdresu 

bydliště ktd.). O to čompličovknější situkce nkstáváa čdyž je potřebk identifičovkt více 

lidí nkjednou. Bezpeinostní složčy mkjí v tomto momentě přístup če všem systémům 

ověřování  totožnosti  osob  pouze  v čkncelářsčém  prostředía  ničoliv  v terénu.  Tkm 

se musejí spoléPkt pouze nk své znklosti k zčušenosti.

Zároveň je potřebk mít nk vědomía že iinnost policistů prkcujícícP v terénu iksto 

závisí  nk vnějšícP  podmínčácP  prostředí.  Zkměřit  se nk detkily  dočlkdů  totožnosti 

je o něco  nároinějšía  čdyž  nkpříčlkd  právě  pršía  sněží  nebo  je policistk  vystkven 

nevyPovujícím světelnym podmínčám. Tyto všecPny fkčtory moPou ovlivnit efečtivitu 

procesu  identifičkce  osob.  V souiksné  doběa  počud  policisté  nejsou  spočojeni 

s informkcemi k tvrzením osoby o své totožnostia  musí dovést podezřeléPo do budovy 

246 Foster & Freemkn Ltd: Compkny  rofile. ADS: Our members [online]. [cit. 2019-06-24] Dostupné 
nk: Pttps://www.kdsgroup.org.uč/members/foster-freemkn-ltd/
247 Informktion. Papillon System [online]. [cit. 2019-06-24]. Dostupné 
nk:Pttp://www.pkpillon.ru/eng/14/? H SESSID=sčmzutryktlqb
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 olicie  č dklšímu  prověřenía  iímž  se ztrácí  iks  k nkvíc  jsou  tímto  policisté  nuceni 

opustit  svá prkcoviště.  Dklším  problémem  je pkč sčuteinosta  že lidé  u sebe  dočlkdy 

totožnosti  mít  nemusía  k tudíž  je nemožné  je identifičovkt.  Něčteré  fotogrkfie 

nk dočlkdecP  jsou  nkvíc v tkč špktné  čvklitě  nebo  s jinym  vzezřením  dotyinéPoa 

že je rovněž téměř nemožné správně zčontrolovkt totožnost osoby.

Obrázek 27: Přenosný skener otisků prstů248

Řešením pkč jsou přenosné snímkie otisčů prstů speciálně uriené pro tento úiela 

nebo  použití  externíPo  sčenerua  čtery  lze připojit  č cPytrym  telefonům.  Tento 

je podporován dobře zkbezpeienou kpličkcí nk smkrtpPonua čterá má přístup č dktkbázi 

obskPující dktk všecP evidovknycP osob. Obě zkřízení využívkjí biometricčycP údkjůa 

čteré  mkjí  vyPodu  v toma  že se nedkjí  tkč dobře  zfklšovkt  nebo  zkpomenout.  Osoby 

je mkjí logicčy stále u sebe. Je podstktnéa kby přenosny snímki otisčů prstů byl robustní 

vzPledem  č prostředía  ve čterém  se využívá  k čde může  byt  vystkven  i Prubšímu 

zkcPázení.  Zároveň  by zkřízení  mělo  byt  vodotěsnéa  odolné  vůii  prkcPu  k dklším 

extrémním  podmínčám.  Skmozřejmostí  je tkčé  trvknlivá  bkterie  k možnost 

bezdrátovéPo připojení nk různé systémy k dktkbáze. Rovněž by přístroj měl mít přední 

i zkdní čkmeru pro fotogrkficčé zdočumentování důčkzůa jkčož i disponovkt čvklitním 

snímkiem otisčů prstů k scPopností iíst dočumenty.249 Nutno vškč zdůrkznita že vyrobk 

248 THA  ARa Dknny.  ortkble Fingerprint Scknners for Lkw Enforcement: Identity Verificktion 
on tPe Street. BAYOMETRIC [online]. [cit. 2019-06-24]. Dostupné 
nk:Pttps://www.bkyometric.com/portkblefingerprint-scknners-lkw-enforcement/
249 Tkmtéž 
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těcPto  zkřízení  není  novinčou  (o jejicP  existenci  pojednává  ve své čnize  Suspect 

Identities Simon A. Cole již v roce 2001250)a přesto jejicP plošné rozšíření do terénu ještě 

v řkdě zemí neproběPloa k to kni v Česčé republice. Od roču 2018 ovšem tuto metodu 

propojení  přenosnycP  sčenerů  s příslušnou  dktkbází  využívkjí  nkpříčlkd  britští 

policisté.251

NevyPodou  přenosnycP  snímkiů  otisčů  prstů  je vškč  jePo  snkzší ztrátk 

ii odcizení.  V čkncelářícP jsou veličé přístrojea  čteré  lze těžčo přemisťovkta  v terénu 

je vškč  možné  zkřízení  pouze  vložit  do čkpsy  k odejít.  Dklším  nebezpeiím 

je pkč iinnost  Pkcčerůa  čteří  moPou  systém  nkpkdnouta  obzvlášť  počud  se dktkbáze 

evidovknycP  osob  nenkcPází  přímo  ve sčenerua  nybrž  se z ní veščeré  údkje 

nezkšifrovkně  přenáší.  Microsoft  Fingerprint  Rekder  byl  nkpkden  Pkcčery  již v roce 

2006.252  roblém  by moPlk  předstkvovkt  i momentální  zrknění  nk ručoua  čterá 

zárodeinou vrstvu čůže sice nijkč nepoščodí k iksem se čresbk pkpilárnícP linií obnovía 

kle v dknou  cPvíli  nelze  otisč  efečtivně  sejmout.253 Rovněž  osobya  čteré  vyčonávkjí 

nároinou mknuální práci (Pornícia  zedníci  kpod.)a  moPou mít čůži nk prstecP nktolič 

drsnou k různě poščrábknoua že kni oni prostřednictvím těcPto sčenerů nebudou moci 

byt identifičování.

3.1.2. Zviditelnění stop na vystřelených nábojnicích, omytých předmětech apod.

Jedná  se o systéma  čtery  byl  původně  objeven  nk LougPborougP  Universitya 

později  vyvinuty  zk podpory  Britsčé  lkborktoře  obrknné  vědy  k tecPnologie  k nyní 

vylepšeny vyše zmíněnou spoleiností Foster + Freemkn. ÚspěcP toPoto zkřízení tčví 

v toma  že jePo  prostřednictvím  lze zviditelnit  dkčtylosčopicčé  stopy  nk nosiiícPa 

u čterycP by to bylo dříve nároinéa  nebo kbsolutně nemožné. Tkčovymi obječty jsou 

nkpříčlkd vystřelené nábojnice ii frkgmenty improvizovknycP vybušnycP zkřízenía tedy 

předmětya  čteré  byly  vystkvené  extrémně  vysočé  teplotě.  Čitelné  otisčy  čreseb 

pkpilárníPo  terénu  lze zísčkt  dočonce  i z nosiiů  omytycP  nebo  i z těcP  dlouPo 

250 COLEa Simon A. Suspect identities: a history of fingerprinting and criminal identification. 
Ckmbridgea MA: Hkrvkrd University  ressa 2001. ISBN 0674004558a s.257
251 U  police kre now using fingerprint scknners on tPe streets to identify people in less tPkn 
k minute. Wired [online]. [cit. 2019-06-24] Dostupné nk: Pttps://www.wired.co.uč/krticle/uč-police-
PkndPeld-fingerprint-scknner-dktkbkse-biometric-security
252  ros & Cons of  ortkble Fingerprint Scknners. Chron: Small Business [online]. [cit. 2019-06-24]. 
Dostupné nk: Pttps://smkllbusiness.cPron.com/pros-cons-portkble-fingerprint-scknners-52816.Ptml
253 Fingerprint Scknners usesa fekturesa kdvkntkges knd diskdvkntkges. Online Science: 
Technology [online]. [cit. 2019-06-24]. Dostupné nk:Pttps://www.online-
sciences.com/tecPnology/fingerprint-scknners-uses-fektures-kdvkntkges-knd-diskdvkntkges/
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ponořenycP  do vody.  Recover  LFTa  což je produčt  spoleinosti  Foster  +  Freemkna 

disponuje  čompkčtním  lkborktorním  systémema  čtery  funguje  nk principu  vypkrů 

čyknokčrylátu. Je nkvržen tkča  kby vyžkdovkl  minimální údržbu k moPl byt  přenášen 

do terénu.254

Nutno vškč podotčnouta že s prvotní ideou počusit se obnovit k sejmout otisčy 

prstů  z vystřelenycP  nábojnic  přišli  už v roce  2008 odborníci  z čktedry  cPemie 

nk Univerzitě  v Leicesteru  spoleině  s prkcovníčy  čriminklisticčé  lkborktoře  policie 

v NortPkmptonsPire.  Hlkvním  problémem zviditelňování  těcPto  otisčů  je sčuteinosta 

že při vystřelu se čov náboje oPřeje kž nk 200 °Ca k tkč se otisč odpkří.  rincipem této 

metody je vškč zjištěnía že pot nk ruce pkcPktelea čtery zbrkň nkbíjela nk nábojnici lePce 

zčoroduje (to je způsobené cPemicčou rekčcí solí  v potu k čovem zk vysočé teploty). 

Tyto stopy nelze pouPym očem spktřit.  očud se ovšem do pktrony přivede elečtricčy 

náboj (ksi 2500 V) k nk její povrcP se nknese mklá vrstvk elečtricčy vodivéPo práščua 

přilne  tento  nk zčorodovknycP  liniícP  pkpilárníPo  terénua  iímž  je zviditelní.  Dříve 

se tento  prášeč  nknášel  přímo  nk čova  v roce  2015 vškč  Univerzitk  Leicester 

zk souiinnosti Čínsčé policejní kčkdemie ZPejikng přišlk s novym postupema čdy nosii 

stopy rotuje  přímo ve vrstvě elečtricčy vodivéPo práščua tudíž  se jedná o jednodušší 

k efečtivnější proces.255

Tkčto vyvolkná stopk je tkč tedy v podstktě nezniiitelnáa nelze ji smyt k nezmizí 

kni po desítčácP  let.   o uriité  době  je pouze  potřebk  obrousit  povrcPovou  vrstvu 

nábojnice k otisč lze opět sejmout.256 Zmíněná tecPničk optimálně funguje vškč pouze 

s uriitymi čovya jkčo je nkpříčlkd měďa jež je nedílnou souiástí moskzia ze čteré jsou 

většinou  povrcPy  nábojnic  vyrobeny.  Nkopkč  čupříčlkdu  plktink  k zlkto  nerekgují 

vůbec.  V těcPto přípkdecP je vškč  možné zknecPkt  dkčtylosčopicčou stopu tentočrát 

díčy  tučové  substknci  potua  čterá  nk nosiii  ulpí.  Otisčy  vškč  nejsou  příliš  dobře 

254 Recover Lktent Fingerprint TecPnology. Foster+freeman [online]. [cit. 2019-06-15] Dostupné nk: 
Pttp://www.fosterfreemkn.com/qdelist/fprints/667-lft-fingermkrčs.Ptml
255 BONDa JoPn. TPis new fingerprint tecPnique could revolutionise tPe wky we solve gun 
crime. University of Leicester: Science and Enviroment [online].]. [cit. 2019-06-15].Dostupné nk: 
Pttps://www2.le.kc.uč/offices/press/tPinč-leicester/science-knd-environment/2016/tPis-new-fingerprint-
tecPnique-could-revolutionise-tPe-wky-we-solve-gun-crime
256 Otisčy prstů lze sejmout i z vystřelené nábojnice. OSEL: Objective Source E-Learning [online]. 
[cit. 2019-06-15].Dostupné nk:Pttp://www.osel.cz/3692-otisčy-prstu-lze-sejmout-i-z-vystrelene-
nkbojnice.Ptml 
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AFIS nkvíc dává vzničnout obrovsčym dktkbázíma čteré obskPují větší k větší 

poiet  otisčů  prstů.  S tkčovymi  rozsáPlymi  evidencemi  se zvyší  relktivní  podobnost 

zkjištěnycP otisčů prstů. Z toPoto důvodu se později rovněž stkne skmotné Podnocení 

obtížnější.  Zároveň  lze předpočládkt  trend  postupně  nkPrkdit  iinnost  dkčtylosčopů 

skmotnym systémema neboť ti moPou teoreticčy podléPkt různym vnějším vlivůma čteré 

by moPly ovlivnit čvklitu Podnocení (přePlédnout mkrčknta subječtivní úsudeč kpod.)265 

 rkvděpodobně vškč č jejicP úplnému nkPrkzení v blízčé budoucnosti nedojdea neboť 

nyní je lidsčy prveč v čoneiném rozPodnutí nenkPrkditelny.

Do roču  2020 bude  zkveden  rovněž  novy  systém  Evropsčé  Unie  s názvem 

TPe Entry/Exit  System  (EES)a  jePož  úielem  bude  ocPrknk  vnějšícP  Prknic 

ScPengensčéPo prostoru k posílení bezpeinosti obiknů. Tento proječt se bude vztkPovkt 

nk všecPny  státní  příslušníčy  třetícP  zemía  čteří  cestují  do ScPengensčéPo  prostoru 

z různycP  důvodůa  k to jkč zk úielem  črátčodobycPa  tkč i dlouPodobycP  pobytů. 

V systému budou evidovány i osobya jimž byl pobyt zkmítnut. EES vyvíjí i zprovozní 

kgenturk  eu-LISA k bude  se sčládkt  z centrální  dktkbázea  nk čterou  budou  nkpojeny 

jednotlivé národní evidence ilensčycP států prostřednictvím zkbezpeiené k zkšifrovkné 

čomuničkiní  infrkstručtury.  Zároveň  bude  č dispozici  tzv. Web  Servisa  nk čterém 

si skmi  příslušníci  třetícP  zemí  zčontrolujía čolič  dní  ještě  moPou  v SPengensčém 

prostoru zůstkt. EES bude evidovkt nejenom nkcionále osobya údkje o jejícP cestovnícP 

dočlkdecPa  záznkmy  o vstupu/vystupu/zkmítnutí  žádosti  o vstup  do SPengPensčéPo 

prostorua kle rovněž i biometricčé údkje osoby (otisčy prstů k snímeč obliieje).266

3.2. Technický vývoj biometrických systémů zpracovávající otisky prstů a jeho 
právní úprava

3.2.1. Technický vývoj

V tomto století je příPodné využívání informkinícP tecPnologií téměř ve všecP 

sférácP lidsčéPo životka neboť Po znkině zjednodušují k zefečtivňují. Oblkst biometrie 

lze definovkt podle il. 4 odst. 14 Nkřízení EvropsčéPo pkrlkmentu k Rkdy i. 2016/679a 

jkčo  „osobní údaje,  vyplývající z  konkrétního  technického  zpracování týkající  

se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje  

265 BUSEYa TPomks A. k Itiel E DROR. Specikl Abilities knd Vulnerkbilities in Forensic Expertise. 
U.S. DE ARTMENT OF JUSTICE. The Fingerprint: Sourcebook. CrekteSpkce Independent  ublisPing 
 lktforma 2014 č.15a s. 20
266 Entry/Exit System (EES). Schengen visa info [online]. [cit. 2019-06-17]. Dosutpné nk: 
Pttps://www.scPengenviskinfo.com/entry-exit-system-ees/
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nebo  potvrzuje  jedinečnou  identifikaci,  například  zobrazení obličeje  nebo  

daktyloskopické údaje. “267 TecPnologie nk principu  biometrie  pkč mkjí  zkjistit  větší 

bezpeinost  při využívání  různycP  zkřízení  tíma  že snižují rizičo  črádeže  ii popření 

identity. Zároveň by tyto metody kutentizkce měly byt poPodlnější pro uživktelea neboť 

ti nemusí nosit s sebou žádné verifičkiní pomůcčy (iipová čkrtka člíie)a kni si nemusí 

pkmktovkt  speciální  Peslk.  Stkií  využít  svycP  vlkstnícP  tělesnycP  ii bePkviorálnícP 

dispozic.  Stinné  stránčy  této  tecPničy  vškč  spoiívkjí  nejen  ve vyššícP  finkninícP 

náčlkdecP nk pořízení příslušnycP tecPnologiía kle tkčé především v možnosti zneužití 

součromycP  údkjů  osob.  Zároveň  je potřebk  zkjistit  větší  osvětu  mezi  uživktelia 

kby tento proces moPl efečtivně fungovkt.

Mezi  jedineiné  tělesné  rysy  čkždé  osobya  čteré  moPou  sloužit  č jejicP 

identifičkcia pktří nkpříčlkd obliiej (běžny 2D snímeča kle i 3D model)a snímeč duPovčy 

i sítnice očka dentální obrkza tvkr ucPka stručturk DNAa snímeč stručtury nePtůa kle tkčé 

otisč čreseb pkpilárnícP linií prstů k dlkní kj. Mezi bePkviorální rysy pktří čupříčlkdu 

Plks čončrétní osobya jkčož i její cPůzea dynkmicčé vlkstnosti podpisua mimičk obliieje 

k dklší.268

TecPničk  biometrie  se v souiksné  době  využívá  nejen  pro forenznía  nybrž 

i čomeriní úielya jkčo čupříčlkdu v bknčovnictvía při vstupu nk prkcovištěa nebo tkčé 

v přípkdě tzv. smkrtpPonů. TecPnologie v čomeriní sféře vškč vyčkzuje nižší přesnosta 

což souvisí se specificčymi požkdkvčy nk něa čteré tčví především v nižší ceněa trendu 

minikturizkce  zkřízenía  uživktelsčé  nenároinosti  k ve vysledču  kutentizkce 

v sečundácP.269  ro úplnost  nutno  podotčnouta  že obikné  Evropsčé  unie  rovněž 

disponují  cestovními  dočlkdy  s biometricčymi  prvčy  (obliiej  k otisčy  prstů) 

„dle nařízení Rady EU č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky 

v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, schváleného  

dne 13. 12. 2004.270

 ro úiely diplomové práce se zkměříme nk problemktiču využití  k rizič otisčů 

prstů  v této  dynkmicčy  se rozvíjející  oblksti.  Existuje  něčolič  druPů  senzorů  čreseb 

267 Nkřízení EvropsčéPo pkrlkmentu k Rkdy i. 2016/679a obecné nkřízení o ocPrkně osobnícP údkjů 
(GD R) 
268 DOLEŽALa MicPkl. Fklsifičkce biometricčé cPkrkčterističy k detečce 
živosti. Slideshare.net [online]. [cit. 2019-06-21]a Dostupné 
nk:Pttps://www.slidesPkre.net/securitysession/fklsifičkce-biometricče-cPkrkčterističy-k-detečce-zivosti
269 MATYÁŠa Václkv. Biometricčá kutentizkce uživktelů. Slideshare.net [online]. [cit. 2019-06-21]. 
Dostupné nk:Pttps://www.slidesPkre.net/ IS /biometričy-ffmu-2014
270 Cestovní dočlkdy s biometricčymi prvčy. Mvcr.cz [online]. [cit. 2019-07-02]. Dostupné nk: 
Pttps://www.mvcr.cz/clkneč/cestovni-dočlkdy-s-biometricčymi-prvčy-cdbp.kspx?q=Y2PudW09MQ%3d
%3d
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pkpilárnícP  liniía  čteré  dělíme  nk dvk  druPy  –  čontkčtní  k bezčontkčtní.  Mezi 

ty čontkčtní se řkdí nkpříčlkd opticčéa elečtronicčéa tlkčové ii teplotní k bezčontkčtními 

senzory jsou ultrkzvučové nebo rovněž opticčéa čteré vškč mkjí v tomto přípkdě vyPodu 

ve snížení zneiištěnosti senzoru dotyčem špinkvycP ručou.271

Využívání biometricčycP údkjů vškč přináší i řkdu rizič jejicP zneužití. To může 

proběPnout  v něčoličk  formácP.  Zk prvé  se nkbízejí  nejrůznější  softwkrové  virya 

čteré nkpkdnou k ocPromí cely systéma jenž následčem toPo selže.  Dklším přípkdem 

je donucení  oprávněné  osoby  pod nejrůznějšími  poPrůžčkmi  (nkpříčlkd  zbrkní)a 

kby položilk  svůj  prst  nk senzora  nebo  tkčovou  osobu  uvést  do bezvědomí  k využít 

pkč její  ruču če zpřístupnění  systému.  Existují  vškč  metodya  jkč tkčovym událostem 

zkbránit  k to především  čombinováním  stkndkrdníPo  ověřování  otisčů  prstů  s jinou 

metodoua jkčo je souiksné používání  INu ii identifičkinícP čkret.272

Nejprkvděpodobnější útočy nk biometricčá zkřízení jsou prostřednictvím použití 

umělycP  prstů.  Ty není  složité  vyrobita  neboť  stkií  zísčkt  otisč  oprávněné  osoby 

z nějkčéPo  předmětua  čteréPo  se osobk  dotčlk  (ze sčleniičya  z pkpíru  kpod.). 

Ten lze následně  v poiítkii  ještě  vylepšita  vyčontrkstovkt  k poté  necPkt  vyrobit 

z vPodnéPo gumovéPo ii plkstovéPo mkteriálu.  ro zmkření těcPto počusů se využívá 

tzv. detečce  živostia  jež infrkiervenym  zářením  zjišťujea  zdk je ve snímkném obječtu 

očysliiená  črev  ii ničoliv.  Tkč je možné  rovněž  zjistita  zdk není  prst  dočonce 

odříznuty.273  rincipem dkné  metody  je sčuteinosta  že je vyzkřovkné  světlo  iásteině 

kbsorbováno  črví  v závislosti  nk čoncentrkci  čyslíču  nkvázknéPo  nk Pemoglobinu. 

Nkdto  je zkřízení  vybkveno  pulzktivní  složčoua  čterou  lze využít  pro měření  tepové 

frečvence. Nk druPou strknu se vškč postup v souiksné době stále potyčá s problémya 

neboť  u čkždéPo  ilověčk  měření  může  byt  více  ii méně  efečtivní  v souvislosti 

s různymi  pigmenty  k bkrvkmia  čdy nkpříčlkd  s lkčem nk nePty  zkřízení  příliš  dobře 

nefunguje.274 V budoucnu tkč lze oiečávkt vylepšení souiksné tecPničy. Detečce živosti 

by vškč mělk byt běžnou souiástí všecP systémů s vyššími požkdkvčy nk bezpeinost.

271 RA a Romkna Vkšeč MATYÁŠ k Zdeněč ŘÍHA. Biometrie a identita člověka ve forenzních 
a komerčních aplikacích.  rkPk: Grkdka 2008.  rofesionál. ISBN 978-80-247-2365-5a s 213a218
272 DRAHANS Y MARTIN.Advanced Biometric Technologies [online]. InTecPa 2011 [cit. 2019-06-
22]. ISBN 978-953-307-487-0. Dostupné z: Pttp://www.intecPopen.com/boočs/kdvknced-biometric-
tecPnologies/liveness-detection-in-biometrics
273 Otisčy prstů jdou nkpodobit snkdnoa těžší je to u sítnicea popisuje expert. iDnes.cz [online]. 
[cit. 2019-06-19]. Dostupné nk:Pttps://www.idnes.cz/brno/zprkvy/mkrtin-drkPknsčy-otisčy-prstu-sitnice-
biometricčk-lkborktor-vut-brno.A190104_448502_brno-zprkvy_črut
274 DRAHANSKÝ MARTIN.Advanced Biometric Technologies [online]. InTecPa 2011 [cit. 2019-06-
22]. ISBN 978-953-307-487-0. Dostupné z: Pttp://www.intecPopen.com/boočs/kdvknced-biometric-
tecPnologies/liveness-detection-in-biometrics
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Obrázek 31: Martin Drahanský s umělými prsty275

3.2.2. Právní úprava – GDPR

Nkřízení EvropsčéPo pkrlkmentu k Rkdy (EU) 2016/679a čteré nkbylo úiinnosti 

dne  25. 5. 2018a  zkčotvuje  novou  úprkvu  ocPrkny  osobnícP  údkjů  k to především 

ve svém  il. 9a čtery  se zkbyvá  řádnym  zprkcováním  biometricčycP  údkjů  zk úielem 

identifičkce  čončrétní  fyzicčé  osoby.   říiinou  novéPo  pojetí  této  problemktičy 

je dynkmicčy  rozvoj  tecPnologie  obskPující  biometricčé  prvčy  k její  iím  dál  větší 

dostupnost rovněž v čomeriní sféře k prkcovněprávnícP vztkzícP.

V souiksné době se iksto vysčytuje požkdkveč zkměstnkvktele posčytnout otisč 

prstu ii celé dlkně zkměstnknce zk úielem jePo přístupu nk prkcoviště ii evidence jePo 

docPázčy.  Tento  systém  má zkjistit  spolePlivé  uriení  totožnosti  čončrétní  osoby 

k zkbránit  tkč přípkdůma  čdy je zkměstnkvktel  očlkmán  zk použití  jinycP  prostředčů 

(iip ktd.)a čteré nejsou tolič biologicčy spjkty s ilověčem. Nová úprkvk řeší mimo jiné 

tkčé  učládání  biometricčycP  údkjů  zkměstnkvktelem  k jejicP  následné  zprkcovánía 

což je čvklifičováno jkčo  „zpracování citlivých údajů, které je možné jen za podmínek 

stanovených § 9 zákona o ochraně osobních údajů,  tedy buď s výslovným souhlasem 

subjektu  údajů podle  § 9 písm.  a),  nebo bez tohoto souhlasu za podmínek dále tímto 

ustanovením  stanovených.“276 Dle Stknovisčk  2/2017 če zprkcování  osobnícP  údkjů 

nk prkcovišti  (W  249)  by vškč  neměl  zkměstnkneca  čtery  odepřel  udělit  souPlks 

se zprkcováním citlivycP údkjůa utrpět žádnou újmu.

275 Otisčy prstů jdou nkpodobit snkdnoa těžší je to u sítnicea popisuje expert. iDnes.cz [online]. 
[cit. 2019-06-19]. Dostupné nk:Pttps://www.idnes.cz/brno/zprkvy/mkrtin-drkPknsčy-otisčy-prstu-sitnice-
biometricčk-lkborktor-vut-brno.A190104_448502_brno-zprkvy_črut
276 Stknovisčo i. 1/2017 - Biometricčá identifičkce nebo kutentizkce zkměstnknců. Uoou.cz [online]. 
[cit. 2019-06-22].Dostupné nk: Pttps://www.uoou.cz/stknovisčo-c-1-2017-biometricčk-identifičkce-nebo-
kutentizkce-zkmestnkncu/d-23849/p1=3938
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 rkxe  zná  dvk  způsoby  učládání  biometricčycP  údkjů k to buď  tzv. úplné 

(nkpř. nksnímkny  k uloženy  úplny  otisč  prstu)a  nebo  zk pomoci  tzv. biometricčycP 

škblona čteré fungují nk principu vybrání pouze něčoličk jedineinycP znkčů pro dkné 

čresby  pkpilárnícP  liniía  ze čterycP  se zpětně  nedá  vytvořit  úplny  obrkz  původníPo 

otisču.  DruPá zmíněná vkrikntk  nkbízí  lepší  zkbezpeiení.277 Zkměstnkvktel  dále musí 

dbát  nk toa  kby neporušil  ustknovení  §316 odst.  2a  Záčonk  i. 262/2006 Sb. 

(tzv. záčoníču  práce)a  o nkrušování  součromí  zkměstnknců  nk prkcovišti  k jejicP 

otevřenéPo i sčrytéPo sledovánía  jkčož i §96 odst.  1a  písm. k)  záčoníču prácea  počud 

by nkd rámec  toPoto  ustknovení  využívkl  systém  s biometricčou  kutentizkcí  tkčé 

pro čontrolu  poPybu  zkměstnknců  nk prkcovišti.278 Dále je podstktnéa 

kby zkměstnkvktela  tedy  správce  k zprkcovktel  osobnícP  údkjůa  byl  řádně  připrkven 

nk nástup  novycP  zkměstnknců  (snímání  otisčůa  podpis  o souPlksu  se zprkcováním 

údkjůa  evidence  onoPo  souPlksu ktd.)  k kby rovněž  systém  skmotny  byl  způsobily 

č rozšiřování  uloženycP dkt.   ro přípkdy odvolání  souPlksu je vPodné mít  nkstkveno 

náPrkdní  řešenía  vymkzkt  otisč  k zkznkmenkt  tuto  sčuteinost  do evidence.  Rovněž 

je nutné  řádně  se připrkvit  i nk situkcia  čdy zkměstnknec  odcPázía  k musí 

se tkč co nejrycPleji jePo otisč vymkzkt.279  ro tyto úiely se obecně doporuiuje zvolit 

si vPodny  k optimálně  zkbezpeieny  produčt  od erudovknéPo  dodkvktelea  čtery  vyše 

zmíněné procesy zvládne bez problémů umožnit. V budoucnu lze nkdto oiečávkt nejen 

dklší  tecPnologicčy  posun  v této  oblkstia  kle i vysčyt  dklšícP  možností  prolomení 

zkbezpeiení  u zkřízení  prkcujícícP s biometricčymi údkjia  k proto  je logicčé oiečávkt 

vyvoj  tkčé  v úprkvě  právnía  čterá  nk přicPázející  změny  bude  rekgovkt.  Systém 

by tkč měl byt způsobily přizpůsobit se rovněž budoucím reformám.

Úřkd  pro ocPrknu  osobnícP  údkjů  pkč doporuiuje  zkměstnkncůma  čteří 

pocPybují  o oprávněnosti  požkdkvču  zkměstnkvktele  nk posčytnutí  otisču  prstůa 

kby postupovkli dle §21a Záčonk i.101/2000 Sb.a o ocPrkně osobnícP údkjůa dle čteréPo 

po zprkcovkteli  k správci  osobnícP  údkjů  moPou  požkdovkt  vysvětlenía  nk jkčém 

principu dkny systém funguje.  očud se jedná o systém s evidencí biometricčycP údkjůa 

nemusí  č tomuto  dávkt  souPlks  k moPou  se obrátit  s podnětem  přímo  nk Úřkd 

pro ocPrknu osobnícP údkjů.280

277 Otisčy prstů. Gdprspecialist.com [online]. [cit. 2019-06-23].Dostupné 
nk:Pttp://gdprspeciklist.com/otisčy-prstu/
278  Záčon 262/2006 Sb.a záčoníč práce
279 Otisčy prstů. Gdprspecialist.com [online]. [cit. 2019-06-23].Dostupné nk: 
Pttp://gdprspeciklist.com/otisčy-prstu/
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3.3. Změna přístupu hodnocení otisků prstů za účelem prokázání totožnosti

3.3.1. Orientace na holistický způsob

Jkč je uvedeno již vyšea čkždá země využívá jiny přístup č pročázání totožnosti 

ilověčk  nk záčlkdě  posouzení  otisčů  prstů.    tomuto  úielu  se využívkjí  mkrčknty 

nk pkpilárním terénua tedy specificčé znkčy k jejicP vzájemná poloPka čteré spoleině 

vytváří uničátní celeča díčy čterému jsou znklci scPopni přiřkdit vzoreč če čončrétnímu 

jedinci.  ro připomenutí uvedua že v Česčé republice (stejně jkčo ve většině evropsčycP 

zemí) se uplktňuje numericčy přístupa jenž vyžkduje minimální poiet znkčů podobnosti 

pro individuální  identifičkci.  Nkopkč  nkpříčlkd  ve SpojenycP  státecP  kmericčycPa 

 knkdě ii Austrálii využívkjí princip čvklitktivní tzv. Polisticčya  jenž je typicčy svym 

zkměřením se nk pkpilární  terén  jkčo  celeča  čdy je čoneiny závěr  o vyslovení  sPody 

ii nesPody stknoveny rozPodnutím dkčtylosčopk.281

Odborníci jsou rozděleni nk dvk pomyslné tábory zkstánců obou přístupů k řkdk 

z nicP  povkžuje  pojetí  Polisticčé  zk efečtivnějšía  neboť  své vysledčy  stkví  nk svycP 

zčušenostecP k zPodnocení celču k ne jednoducPém poiítání mkrčkntůa čteré může byt 

úielové  k nemusí  odpovídkt  reklitě.  Toto  tvrzení  tkčé  podporuje  studie  britsčéPo 

ministerstvk  vnitrk  z roču  1989a  čterá  probíPklk  v rámci  Anglie  k Wklesua  čdy byly 

130 dkčtylosčopům zkslány různé  dvojice otisčů prstů stejné osobya  kle tkčé  nějkčé 

páry  nestejnycP  otisčů.  Ty byly  pozměněnéa  kby působily  jkčo  totožnéa  nicméně 

pocPázely od rozdílnycP jedinců. Účolem znklců pkč bylo jednkč uriit poiet sPodnycP 

znkčůa jednkč stknovit individuální identifičkci ilověčk. Žádny z dkčtylosčopů neudělkl 

cPybu  v uriení  totožnosti  čončrétní  osobya  správně  rozlišili  tkčé  podvržené  otisčy. 

Nk druPou  strknu  se jejicP  vysledčy  záskdně  lišily  v zkznkmenání  jednotlivycP 

mkrčkntů. V něčterycP přípkdecP byl rozdíl dočonce v rozmezí od jedenácti do ityřiceti 

znkčů  podobnosti.282 Nutno  podotčnouta  že ve Velčé  Británii  se využívá  numericčy 

přístupa  čdy je požkdovkny  minimální  poiet  znkčů  podobnosti  16a  tudíž 

by dle něčterycP dkčtylosčopů něčteré otisčy kni nemoPly byt použity u soudůa přestože 

280 Stknovisčo i. 1/2017 - Biometricčá identifičkce nebo kutentizkce zkměstnknců. Uoou.cz [online]. 
[cit. 2019-06-22].Dostupné nk: Pttps://www.uoou.cz/stknovisčo-c-1-2017-biometricčk-identifičkce-nebo-
kutentizkce-zkmestnkncu/d-23849/p1=3938
281 STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství  A ČRa 
2005. ISBN 8072511920a s.105 -109
282 ERZINÇLIOGLUa Zkčkrik. Forenzní metody vyšetřování.  rkPk: Fortunk Libria 
c2008. ISBN 9788073214333a s.70
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jejicP  čolegové  by více  mkrčkntů  nkšli  k č soudu  by se tkč tyto  stopy  dostkt  moPly. 

Obdobny experiment byl proveden rovněž ve Švyckrsču k potvrdil podobná zjištění. 283

Z vysledčů  studie  lze tkč vyvodita  že požkdkveč  vysočéPo  poitu  sPodnycP 

znkčů nezkjišťuje vyšší stkndkrd individuální identifičkce. Nkopkč lze tvrdita  že čvůli 

tomuto  prkvidlu  může  znklec  více  cPybovkt  jen zk úielem uplktnění  stopy  u soudu. 

Zároveň je důležité mít nk vědomía že mnoPo otisčů z místk iinu moPou byt neúplnycPa 

k tudíž je přímo nemožné nkjít požkdovkny poiet mkrčkntů.284  řestoa dle této studiea 

jsou  znklci  scPopni  správně  uriit  nk záčlkdě  svycP  zčušenostía  čomu pktří  dočonce 

i neúplny  otisč.  S oPledem nk vyše  zmíněné  pkč mnoPo  znklců  povkžuje  numericčy 

přístup  zk zkvádějící.  Spíše  než poiítání  mkrčkntů  odborníci  doporuiují  člást  důrkz 

nk ikstější  trénování  dkčtylosčopůa  jkčož  i jejicP  systemkticčé  testování  k čontrolu 

spisů.285

3.3.2. Statistické modely

Trendem  budoucnosti  ve věci  přístupu  č pročázání  totožnosti  vškč  bude 

prkvděpodobně  ten prostřednictvím  stktisticčycP  modelůa což je fenoména  čtery 

je v souiksné  době  zčoumán  především  v USA.  Stktisticčé  modely  lze nkopkč 

povkžovkt  zk rekčci  nk nedostktčy  PolisticčéPo  přístupua  neboť  jePo  vysledčy  jsou 

zkloženy pouze nk subječtivním rozPodnutí znklcea což může byt snkdno nkpkdnutelné. 

Inspirkcí če změně je především princip knklyzy DNAa jkčo příčlkd forenzní disciplínya 

čterá úspěšně nkvkzuje nk moderní vědecčy rámec (profilování DNA je zkloženo právě 

nk stktisticčycP  metodácP).286 Důčkzy  oPledně  otisčů  prstů  nejsou  neomylné 

k ve vyjimeinycP přípkdecP vedly i č nesprávnym obviněním. Ačkdemicčé vyzčumya 

čteré byly provedeny v roce 2005a odPklily nejméně 22 tkčovycP přípkdů.287 Mezi tyto 

situkce  pktří  čupříčlkdu  příběP  Brkndonk  Mkyfieldka  právníčk  z Oregonua  čtery  byl 

obviněn z bombovéPo útoču v Mkdridu.  odle FBI expertůa čteří prkcovkli se systémem 

AFISa se jednklo o 100% sPodu otisčů Mkyfieldk k dkčtylosčopicčycP stop nklezenycP 

283 STRAUSa  Jiří  k Vičtor   ORADA. Kriminalistická  daktyloskopie.   rkPk:  Vydkvktelství   A ČRa 
2005. ISBN 8072511920a s. 108
284 ERZINÇLIOGLUa cit. díloa s.70
285 STRAUSa  Jiří  k Vičtor   ORADA. Kriminalistická  daktyloskopie.   rkPk:  Vydkvktelství   A ČRa 
2005. ISBN 8072511920a s.108
286 Stktistickl model unlocčs bkrriers to fingerprint evidence. Analytics-magazine.org [online]. 
[cit. 2019-06-26]. Dostupné nk: Pttp://knklytics-mkgkzine.org/stktistickl-model-unlocčs-bkrriers-to-
fingerprint-evidence/
287 FRASERa Jkmes Curtis k Robin WILLIAMS. Handbook of forensic science [online]. Cullomptona 
Devon: Willkn  ub.a c2009 [cit. 2019-06-25]. ISBN 18-439-2311-4.a s. 75 
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nk místě  iinu.  Špknělští  znklci  vškč  s tímto  závěrem  nesouPlksilia  po dvou  tydnecP 

dočonce nkšli správnéPo pkcPktele k FBI uznklk svou cPybu. V lednu 2006 bylk vydánk 

zprávk kmericčéPo Ministerstvk sprkvedlnostia čterá čritizovklk FBI zk nedbklou prácia 

neboť nebylk dodrženk příslušná metodičk vyPodnocení otisčů. Mkyfielda čtery strávil 

v důsledču pocPybení dvk tydny ve vkzběa obdržel 2 miliony $ jkčo čompenzkci.288

Byť myšlenčk vědecčéPo přístupu při zoPledňování dkčtylosčopicčycP stop není 

nováa  úplně  prvním  odborníčema  čtery  v této  věci  vyvinul  speciální  softwkrovy 

progrkma  čtery  byl  všeobecně  uznán  nejen  v kčkdemicčycP  čruzícPa  byl  Henry 

Swofforda šéf oddělení lktentnícP stop v Americčé Lkborktoři pro vyšetřování trestnycP 

iinů  nk Ministerstvu  obrkny.  Swofford testovkl  progrkm více  než ityři  ročya  než byl 

nk jePo  záčlkdě  poprvé  předstkven  u soudu  stktisticčy  vypoiet  vyjkdřující 

prkvděpodobnost  sPody  u dkčtylosčopicčycP  stop  jkčo  důčkz.   řidání  prvču 

čvkntitktivní knklyzy pro identifičkci otisčů prstů lze povkžovkt zk revoluiní očkmžič 

pro dkčtylosčopii jkčo tkčovoua čterá po celá století nefungovklk nk vědecčém principua 

nybrž nk zčušenostecP k uvážení čončrétníPo dkčtylosčopk.

Reklizkce  progrkmu  FRStkt  ovšem  neznkmená  zánič  iinnosti  dkčtylosčopů. 

Lkuren  Reeda  ředitel  lkborktoře  pro vyšetřování  čriminklity  v USA k byvkly  soudní 

znklec v oboru dkčtylosčopiea  zdůrkznila  že ti by stále porovnávkli  otisčya knklyzovkli 

mkrčknty k rozPodovkli o vysledču.  otéa co vyznkií jednotlivé mkrčknty obou otisčů 

(známé  k neznámé  osoby)a  zkdkjí  se dkné  údkje  do progrkmua  čtery  porovná  tyto 

oznkiené  body s dktkbází  podobně  oznkienycP  známycP  sPod k následně  vyPodnotí 

prkvděpodobnost sPody rovněž u těcPto dvou otisčů. FRStkt je jen dklším čročema čtery 

soudním znklcům dává více informkcí o síle jejicP závěru.289

Velčym stoupencem této metody je tkčé Cedric Neumknna profesor mktemktičy 

k stktističy  nk Státní  univerzitě  v Jižní  Dkčotěa  jenž  v roce  2012 dočonce  publičovkl 

svůj  vlkstní  modela  čtery  vškč  nenkšel  širočé  uplktnění.290 Ten povkžuje  stktisticčé 

modely  zk nutny  k přirozeny  počroča  čtery  bude  v budoucnu  stkndkrdem.  Neumknn 

rozdělil  rekčci  dkčtylosčopů  nk vyše  uvedené  změny  do dvou  záčlkdnícP  sčupin: 

„Existují ti, kteří tuto skutečnost přijímají jako nevyhnutelnou, a pak je starší generace,  

288 An Introduction to Dactyloscopy [online].[cit. 2019-06-20].Pttps://criminklcpd.net.ku/wp-
content/uplokds/2016/09/Fingerprints__An_Introduction_to_Dkctyloscopy.pdf
289 Fingerprint Anklysis Could Finklly Get Scientifica TPknčs to k new Tool. Gizmodo.com [online]. 
[cit. 2019-06-20].Dostupné nk:Pttps://gizmodo.com/fingerprint-knklysis-could-finklly-get-scientific-tPkn-
1825607912
290 Stktistickl model unlocčs bkrriers to fingerprint evidence. Analytics-magazine.org [online]. 
[cit. 2019-06-20].Dostupné nk: Pttp://knklytics-mkgkzine.org/stktistickl-model-unlocčs-bkrriers-to-
fingerprint-evidence/
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která si myslí, že bude moci odejít do důchodu dříve, než se s touto metodou bude muset  

vypořádat.“291

 lošné  zkvedení  stktisticčéPo  modelu  vyžkduje  pro svoji  reklizkci  především 

uznání  přípustnosti  toPoto  prostředču  u soudua  jkčož  i cenovou  dostupnost  onoPo 

progrkmu. Tk by moPlk byt vyřešenk jePo posčytnutím zdkrmk. Nkdto je potřebk poiítkt 

s důčlkdnym  proščolením  soudnícP  znklcůa  jkč softwkrovy  progrkm  řádně  ovládkta 

což může  byt  čompličovkné  vzPledem  če sčuteinostia  že dkčtylosčopové  nemkjí 

se stktističou většinou žádné zčušenosti. Závěrem je nutné posčytnout vPodnou osvětua 

čterá by pomoPlk soudním znklcům přijmout k pocPopit důležitost této revoluiní změny 

v přístupu  pročázání  totožnosti  nk záčlkdě  otisčů  prstů.  V souiksné  době  již v USA 

proběPly  worčsPopy  nk zkščolení  dkčtylosčopů.292 Dle méPo názoru  lze přijetí 

stktisticčycP  modelů  při vyPodnocování  dkčtylosčopicčycP  stop  oiečávkt 

v budoucnosti rovněž v Evropě.

3.4. Výzkum

3.4.1. Poškození kůže

„Jednou  ze skupin  faktorů  ovlivňujících  výslednou  kvalitu  snímku  jsou  

onemocnění  kůže  dlaně  a konečků  prstů,  která  mohou  zcela  znemožnit  samotnou  

registraci,  potažmo  pak i verifikaci  nebo  identifikaci  osob  postižených  některou  

z chorob.“293 V souiksné  době  je již vškč  možné  nk záčlkdě  otisčů  prstů  odPklit 

zdrkvotní stkv původce k to zk přispění iesčycP vědců v souiinnosti s čožními léčkři. 

 ončrétně  se jednklo  o vědecčé  prkcovníčy  biometricčé  lkborktoře  VysočéPo  uiení 

tecPnicčéPo  (VUT)  v Brněa  čteří  spoluprkcovkli  s dermktology  z Olomoucea  Brnk 

i Němecčk. Vysledčem celéPo proječtu bylo vytvoření uničátní k největší sbírčy snímčů 

otisčů prstůa jež jsou  poščozenéa  kť už vlivem nemoci  nebo úrkzu.  V souiksné  době 

je evidováno více než dvk tisíce poščozenycP otisčů prstů k jejicP sběr trvkl přes dvk 

ročy.  Díčy  tomuto  proječtua  vedenéPo  profesorem  Mkrtinem  DrkPknsčyma  bylo 

291 Fingerprint Anklysis Could Finklly Get Scientifica TPknčs to k new 
Tool. Gizmodo.com [online]. [cit. 2019-06-20].Dostupné nk: Pttps://gizmodo.com/fingerprint-knklysis-
could-finklly-get-scientific-tPkn-1825607912
292 Forensic Technology: Center Of Excellence [online]. [cit. 2019-06-18].Dostupné nk: 
Pttps://rti.connectsolutions.com/pcro78tč6dzi/
293 DRAHANS Ý‚ M. et kl.‚ 2010. Dermktologicčé fkčtory ovlivňující snímání otisčů prstů. 
 riminklističk [online]a i. 3 [cit. 2019-06-19]. Dostupné z: 
Pttp://www.mvcr.cz/webpm/clkneč/dermktologicče-fkčtory-ovlivnujici-snimkni- otisču-prstu.kspx 
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sPromážděno mnoPo údkjůa  jkč se čončrétní onemocnění (ečzéma lupénčka cučrovčka 

poPlkvní nemoc ktd.) nk čůži projevují.294

Informktičy vyvinuty speciální poiítkiovy progrkm tkč pomůže čriminklistům 

odPklita  jkčou  čončrétní  vkdou  osobk  trpía  počud  má poščozenou  čůži  nk ručou. 

 ůvodně  zcelk  neiitelné  otisčy  se tedy  touto  metodou  stávkjí  velmi  cennou  stopou 

č identifičkci čončrétní osobya neboť po správné uriení dikgnózy se očruP potenciálně 

vPodnycP  lidí  zužuje.  Nkdto  se dkny  progrkm  zkměří  i nk iást  pkpilárníPo  terénua 

čtery je iitelnya  kby byly  šknce  č identifičkci  příslušné  osoby  ještě  větší.  Do ručou 

čriminklistů se tkč dostkne velmi efečtivní nástroja čtery jim pomůže identifičovkt řkdu 

doposud neiitelnycP otisčů k urií tkč totožnost dklšíPo očruPu lidí. Tento proječt zkujkl 

nejen iesčoua kle i švyckrsčou policii.295

3.4.2. Určení pohlaví

Studie  Státní  univerzity  New Yorč  dočonce  pojednává  o možnosti  stknovení 

poPlkví  osobya  prostřednictvím  biocPemicčéPo  potenciálu  čončrétníPo  otisču  prstu. 

 líiem č tomuto zjištění je pkč Plkdink kminočyselina čterá byvá u žen dvkčrát vyšší 

než u mužů.296 V rámci  tuzemsčéPo  čontextu  je pkč tkto  sčuteinost  o to zkjímkvějšía 

že kutorem  dkné  studie  je profesor  cPemie  iesčéPo  původu  Jkn  Hklámeča  čtery 

je expertem nk forenzní knklyzu otisčů prstů k črevnícP stop zknecPknycP nk místě iinu. 

Ten rovněž  přišel  nk způsoba  jkč uriit  věčové  rozpětí  osoby  dle črevnícP  stop.297 

Hklámčův vyzčum nk vyvoji dklšícP identifičkinícP metod nkdále počrkiuje k on sám 

předpočládáa  že bude  v budoucnu  možné  uriit  ze zčoumknycP  otisčů  prstů  tkčé 

přibližny věč k etnicčy původ. 298

294 Otisčy prstů jdou nkpodobit snkdnoa těžší je to u sítnicea popisuje expert. iDnes.cz [online]. 
[cit. 2019-06-19]. Dostupné nk:Pttps://www.idnes.cz/brno/zprkvy/mkrtin-drkPknsčy-otisčy-prstu-sitnice-
biometricčk-lkborktor-vut-brno.A190104_448502_brno-zprkvy_črut
295 Čeští vědci umí přeiíst i neiitelné otisčy prstů. Novinky.cz [online]. [cit. 2019-06-19].Dostupné 
nk:Pttps://www.novinčy.cz/domkci/419990-cesti-vedci-umi-precist-i-necitelne-otisčy-prstu.Ptml
296 CPemist’s TecPnique Ckn Identify k Fingerprint ks Mkle or Femkle. University at Albany: State 
University of New York[online]. [cit. 2019-06-20]. Dostupné nk: Pttps://www.klbkny.edu/news/65023.pPp
297 University at Albany: State University of New York [online]. [cit. 2019-06-19].Dostupné nk: 
Pttps://www.klbkny.edu/news/experts/66638.pPp
298 Science in your Pknds: WPkt your fingerprints sky kbout you. OpenMind [online]. [cit. 2019-06-
22]. Dostupné nk:Pttps://www.bbvkopenmind.com/en/science/resekrcP/science-in-your-Pknds-wPkt-your-
fingerprints-sky-kbout-you/
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Obrázek 32: Profesor chemie Jan Halámek299

3.4.3. Predispozice k diabetu

Tkčé vědci z Centrk pro čontrolu k prevenci nemocí z Atlknty dospěli č závěrua 

že z otisčů  prstů  lze vyiíst  zdrkvotní  stkv  jedince.   ončrétně  se zkměřili 

nk prkvděpodobnosta  že dkná  osobk  onemocní  dikbetem.  Nejdříve  bylk  stknovenk 

optimální  tolerknce  glučózy  subječtůa  což je mírk  scPopnosti  tělk  regulovkt  Plkdinu 

cučru v črvi.  oté vědci zčoumkli pkpilární terén kž 500 testovknym osobáma čončrétně 

poiet ryP nk špiičácP pklců k mklíičů. Zjistilia že při průměrné tolerknci glučózy měly 

pklce v průměru o šest drážeč více než mklíičy. U lidí se sníženou tolerkncí glučózya 

což svědií o zvyšeném riziču dikbetua byl rozdíl více než osm drážeč. Čím větší rozdíl 

je mezi zmíněnymi ryPkmi nk pkpilárním terénua tím je v záskdě větší prkvděpodobnost 

onemocnění  cučrovčou.  Tkto  sčuteinost  souvisí  již s prenktální  fází  vyvoje  dítětea 

čdy č vyvoji pkpilárnícP linií k slinivčy břišní docPází přibližně ve stejnou dobua tudíž 

obk  procesy  vyvinu  jsou  postiženy  stejně.  V přípkdě  slinivčy  břišní  to znkmenáa 

že jejicP scPopnost produčovkt inzulín může byt omezená.300

Nk Univerzitě  Longwood  ve Virginii  se odborníci  rovněž  zkbyvkli  souvislostí 

mezi  predispozicí  č cučrovce  k čresbkmi  pkpilárnícP  linií.  Spolukutor  tkmní  studie 

299  rofessor Jkn Hklámeč. University at Albany [online]. [cit. 2019-06-19]. Dostupné nk: 
Pttps://www.uklbknypPotos.com/Ackdemics/College-of-Arts-knd-Sciences/CPemistry/ rofessor-Jkn-
Hklámeč/i-DTxcCBz/
300 Wks der Fingerkbdrucč über die GesundPeit verrät. Welt: Wissen [online]. [cit. 2019-06-
21].Dostupné nk: Pttps://www.welt.de/wissenscPkft/krticle1720659/Wks-der-Fingerkbdrucč-ueber-die-
GesundPeit-verrket.Ptml
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Dr. Bjorn  Ludwkr  uvedla  že lze díčy  tomuto  zjištění  v budoucnu  oiečávkt  vyvoj 

speciální  kpličkce  pro mobilní  telefonya  čterá  by nk záčlkdě  sejmutycP  otisčů  prstů 

dovedlk  vyPodnotit  rizičo  pro rozvoj  dikbetu  k přípkdně  dklšícP  souvisejícícP 

zdrkvotnícP problémů v pozdějším životě čončrétní osoby.  robléma zejménk u dikbetu 

2. typua  spoiívá  v toma  že je dkny  pkcient  obvyčle  poprvé  dikgnostičován  zPrubk 

v 50 letecP věčua čdy onemocnění v uriitém rozskPu již tělo poščodilo. Touto metodou 

by se moPly predispozice odPklit podstktně dřívea než by se nemoc sčuteině projevilka 

k bylo  by možné  tkč viks  zkvést  uriitá  opktřenía  kby se dklo  onemocnění  dočonce 

zkbránit.  Již v souiksné době cPytré  telefony disponují  snímkiem otisčů prstůa  čteré 

by tímto zísčkly rovněž funčci prevence k ocPrkny zdrkví.  očud by nebylk vyvinutk 

přímo vyše nkvrPovkná kpličkcea  dklší vkrikntou je pkč zkšifrování zjištěnycP Podnot 

v kpličkci  k jejicP  odeslání  nk speciální  servera  čde by byly  vysledčy  vyPodnoceny. 

Tento způsob by byl nkvíc levnější než souiksné geneticčé testování nk možná rizičk 

vysčytu cučrovčy k rovněž by byl dostupny širočé veřejnosti.301

3.4.4. Predispozice sportovce

Z obrkzců pkpilárníPo terénu lze podle vědců vyiíst dklší geneticčé predispozice 

čončrétní  osoby  jkčo  je nkpříčlkd  tk pro uriení  úspěšnycP  sportovců.   ůvod toPoto 

zjištění  je opět  již v embryonálním vyvoji  dítětea  čdy je tvorbk  pkpilárnícP  linií  úzce 

spojenk  s nkší  geneticčou  informkcí.  Této  sčuteinosti  si již byli  vědomi  vědci 

ze SovětsčéPo svkzu v 60. letecP 20. stoletía  čteří  provedli  řkdu studií  s cílem vybrkt 

nejlepší  sportovce  pro čkždy  sport  podle  jejicP  geneticčycP  rysů.  Vedle  testů  DNA 

k dklšícP  metod  pkč bylk  průčkzná  tkčé  knklyzk  pkpilárníPo  terénua  čterá  spoiívklk 

v odPklení  neuromusčulárníPo  potenciálua  k tudíž  dispozici  č uriité  fyzicčé  kčtivitě. 

Existují  dočonce  studiea  čteré  spojují  uriité  obrkzce  pkpilárníPo  terénu  ručy 

se specificčymi  dovednostmia  jkčo  je nkpříčlkd  vybušná  sílka  jejíž  prkvděpodobnost 

se zvyšuje s tíma iím více je specificčycP mkrčkntů nk prvním prstu prkvé ručy.302

V roce 2009 bylk pro tyto úiely v Lkborktoři fyziologie nk Univerzitě Unoesca 

v jižní Brkzíliia  dočonce vyvinutk speciální kpličkce pod vedením  rof.  RudyPo Jose 

Nodkri  Juniork  knd Alexkndrk  Heberlk.  Tk obskPuje  biometricčy  sčenera  čončrétně 

301 Ckn Fingerprints  redict Dikbetes?. Diabetes in control [online]. [cit. 2019-06-22]. Dostupné nk: 
Pttp://www.dikbetesincontrol.com/ckn-fingerprints-predict-dikbetes/
302 Science in your Pknds: WPkt your fingerprints sky kbout you [online]. OpenMind [cit. 2019-06-
22]. Dostupné nk:Pttps://www.bbvkopenmind.com/en/science/resekrcP/science-in-your-Pknds-wPkt-your-
fingerprints-sky-kbout-you/
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pkč iteiču otisčů prstůa jež zkjistí jednoducPé k přesné sejmutí otisčů prstů k následně 

se zknklyzuje geneticčy potenciál  jednotlivce pro sportovní kčtivity i zdrkvotní úiely. 

Touto  problemktičou se zkbyvá nkpříčlkd  proječt  Finger  Brkina  jenž  prostřednictvím 

zmíněné  kpličkce  k nk záčlkdě  vysledčů  dočáže  údkjně  stknovit  pevnosta  vytrvklosta 

rycPlost  k motoricčou čoordinkci  čkždéPo jedince.   roječt  předpočládáa  že díčy této 

tecPnice  bude  jednodušší  objevit  tklentovkné  jedincea  čteří  mkjí  geneticčy  dknou 

čončureniní  vyPodua  k zkměřit  se pkč nk jejicP  efečtivní  tréninča  čtery  spoiívá 

v individuklizkci  potřeb  čončrétní  osoby  tkča  kby dosáPlk  co nejuspočojivějšícP 

vysledčů.  Vědci  z Finger  Brkin  testovkli  přes  12 000 sportovců  z Jižní  Američy 

k Evropya  vietně  něčoličk  olympijsčycP  škmpionůa  kby zísčkli  dostkteině 

reprezentktivní  vzoreč  k moPli  co nejlépe  uriit  čorelkci  mezi  jednotlivymi  mkrčknty 

pkpilárníPo terénu k neuromotoricčymi scPopnostmi sportovců.303

Nk čriminklisticčém poli  se prkvděpodobně  zúroií  spíše  jen poznktčy  z první 

k druPé zmíněné studie oPledně uriení poPlkvía v budoucnu snkd i věču k etnička jkčož 

i identifičkce  osoby  nk záčlkdě  poščození  čůže  nk prstecP.  Tyto  vškč  povkžuji 

zk člíiové  objevya  čteré  mkjí  šknci  posunout  oblkst  čriminklističya  čončrétně 

pkč dkčtylosčopiea  o mílovy  čroč  dopředu  k velmi  tkč zjednodušit  práci  při procesu 

uriení totožnosti čončrétní osoby. Ostktní studie vškč nkopkč velmi přispívkjí do oblksti 

medicíny  k péii  o zdrkví  k jePo  prevencia  což by moPlo  byt  prospěšné  pro čkždéPo 

jedince. Nk těcPto přípkdecP lze vškč velmi dobře viděta jkčym fenoménem otisčy prstů 

jsoua  nkpříi  různymi  odvětvími  spoleinosti.  JejicP  vyzčum  je tkč Podnotny  nejen 

z čriminklisticčéPo  ii kdministrktivníPo  Pledisčka  kle  tkčé  z léčkřsčéPo. 

Lze tkč předpočládkta  že i v budoucnu  se tento  trend  bude  rozvíjet  k my  budeme 

scPopní  zjistit  k dikgnostičovkt  více  porucP  k onemocnění  právě  prostřednictvím 

knklyzy pkpilárníPo terénu. Rovněž díčy vyvoji rozliinycP tecPnologií pkč budou různá 

zkřízení dostupná i širočému spečtru osob. Obzvlášť velčy potenciál spktřuji ve vyvoji 

mobilnícP kpličkcía čteré využívkjí senzory pro otisč prstu.

303 Finger Brain [online]. [cit. 2019-06-20]. Dostupné nk:Pttp://www.fingerbrkin.eu/index-ENG.Ptml
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Závěr

Dkčtylosčopie  je odvětvía  čteré  má velmi  boPktou  Pistoriia  kle i perspečtivní 

budoucnosta iímž je dle méPo soudu velice zkjímkvé. Obrkzce pkpilárnícP linií zkujkly 

ilověčk  již ve stkrověčycP  čulturácPa  jkčo  nkpříčlkd  indiánsčy  čmen  Micmkc 

ii civilizkce Bkbylonoňknů k Asyřknů. Ve stkré Číně dočonce sloužil otisč prstu místo 

podpisu dočumentua  k měl tkč již svou identifičkiní funčci.  Dkčtylosčopie jkčo vědk 

se vškč zkiíná profilovkt kž v pozdnícP letecP 17. stoletía čdy jsou pkpilární linie poprvé 

odborně popsány knglicčym botkničem NePemikPem Grewem k od té doby tkto nkučk 

zkujklk  velčou  řkdu  vyznkmnycP  vědcůa  mezi  čterymi  byl  rovněž  iesčy  rodáč  Jkn 

Evkngelistk   určyněa jenž se o otisčy prstů zkjímkl z fyziologicčéPo Pledisčk.  Henry 

Fkulds zkse jkčo první objevil čriminklisticčy potenciál pkpilárníPo terénu. Od té doby 

lze pozorovkt dynkmicčy rozvoj této nkučy k to od čonce 19. století i nk nkšem území.

V souiksné době máme teoreticčy záčlkd dkčtylosčopie vymezena vietně jePo 

fyziologicčycP principů k funčcí. Dklší velčou oblkstí této nkučy jsou dkčtylosčopicčé 

stopya jejicP druPya způsob vzničua zviditelňování k zkjišťovánía  jkčož i problemktičk 

dkčtylosčopování  osob.  V této  iásti  jsem  již využívklk  poznktčy  ze svycP  osobnícP 

návštěv  dvou  speciklizovknycP  prkcovišť  O TE  v JiPoiesčém  črkjia  čde jsem 

si rozliiné  metody  pro využívání  dkčtylosčopie  v prkxi  moPlk  vyzčoušet.  V práci 

se tkč iksto vysčytují osobní zčušenosti odborníčůa čteré ne vždy čorespondují s teoriía 

jež je zmíněná v literktuře. Ve 20. století se rovněž díčy vyvoji modernícP tecPnologií 

zefečtivnilk  práce  dkčtylosčopů  pomocí  mnoPk  zkřízení  k systémůa  čterymi  jsou 

nkpříčlkd kutomktizovkné evidence otisčů prstů. Nutno podotčnouta  že tyto pomůcčy 

mkjí  stále  pouze  funčci  eliminkiní  k čoneiné  posouzení  k vysledeč  zPodnocení 

porovnávknycP otisčů rozPodne znklec osobně.

S oPledem nk nárůst  tecPnologicčycP inovkcí  k s tím související  vynklézkvostí 

k opktrností pkcPktelů lze předpočládkt nutnost vyvíjení novycP tecPnicčycP prostředčů 

k zkřízení  pro zefečtivnění  dkčtylosčopiea  jkčo  nkpříčlkd  zviditelňování 

dkčtylosčopicčycP  stop  z vystřelenycP  nábojnic  ii přenosné  sčenery  otisčů  prstů 

pro využití v terénu kpod.  řesto vškč vidím budoucnost oboru dkčtylosčopie pozitivně 

k neoiečáváma  že jkčo vědk  zknične.  Nkopkč předpočládám její  rozšíření  do dklšícP 

oblkstí lidsčé iinnostia což je rovněž kčtuální trend souiksnosti při zoPlednění využívání 

biometricčycP  údkjů  v prkcovněprávnícP  vztkzícP  ii poPybu  osob  přes  Prknice ktd. 

Zk zkjímkvé  povkžuji  tkčé  řkdu  vyzčumůa  čteré  posunou  dopředu  nejenom  oblkst 
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čriminklističy  (rozpoznání  poPlkví  osoby ii čončrétníPo  onemocnění  z otisču  prstu)a 

kle tkčé  péii  o zdrkví  k jePo  prevencia  čteré  v souiinnosti  s rozšířením  tecPnicčéPo 

vybkvení  budou dostupnější  pro více osoba  čupříčlkdu prostřednictvím iteičy otisčů 

prstů nk mobilnícP telefonecP.

Řkdk  odborníčů  v budoucnu  předpočládá  změnu  přístupu  v Podnocení 

k porovnávkní otisčů prstůa neboť odbornou veřejností iím dál více rezonuje požkdkveč 

zkvedení vědeitějšíPo pojetí do odvětví dkčtylosčopiea čteré souvisí s něčoličk přípkdy 

nesprávnéPo  posouzení  otisčů  prstů  znklci.  To by znkmenklo  revoluci  v doskvkdním 

přístupu  v této  forenzní  věděa  čterá  vškč  dle méPo  soudu  může  dkčtylosčopii  spíše 

pomoci  zísčkt  více  respečtu  k posílit  její  postkvení  tkča  kby docPázelo  č méně 

pocPybnostem o její efečtivitě. Doplněná o ostktní forenzní disciplíny tkč může byt tkto 

nkučk nkdále záskdním prostředčem pro identifičkci osob. 
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Seznam zkratek

EU Evropsčá unie

FBI Federkl Bureku of Investigktion

GDPR Generkl Dktk  rotection Regulktion 

OKTE Odbor čriminklisticčé tecPničy k expertiz

PF UK  rávnicčá fkčultk Univerzity  krlovy

PIN personkl identificktion number 

SS ScPutzstkffel 

UV ultrkviolet 



- 86 -

Seznam pouz ̌itých zdrojů

Knižní zdroje 

COLEa Simon A. Suspect identities: a history of fingerprinting and criminal 

identification. Ckmbridgea MA: Hkrvkrd University  ressa 2001. ISBN 0674004558

COWGERa Jkmes F. Friction ridge skin: comparison and identification of fingerprints. 

New Yorč: Elseviera c1983. ISBN 0444007709

DLOUHÝa MicPkl. Století četnické kriminalistiky: historie kriminalistiky u četnictva 

na území České republiky. CPeb: Svět čřídela 2014. Svět čřídel. ISBN 978-80-87567-42-

5.

ERZINÇLIOGLUa Zkčkrik. Forenzní metody vyšetřování.  rkPk: Fortunk Libria 

c2008. ISBN 9788073214333

HEINDLa Robert. System und prkxis der dkčtylosčopie und der sonstigen tecPniscPen 

metPoden der čriminklpolizei. 2. kufl. Berlina Leipzig: Vereinigung wissenscPkftlicPer 

verlegera 1922

HERO  ristin „Der genetische und der daktylische Fingerabdruck – eine vergleichende 

Analyse im Lichte des Rechts auf Informationelle Selbstbestimmung“, Verlkg Almk 

Mkter

HOUC a Mkx M. Forensic fingerprints. Skn Diegoa CA: Ackdemic  ressa imprint 

of Elseviera [2016]. Advknced forensic science series. ISBN 978-0-12-800573-6

 ONRÁDa Zdeněč k Jiří STRAUS. Kriminalistika: teorie, metodologie a metody 

kriminalistické techniky.  lzeň: Vydkvktelství k nkčlkdktelství Aleš Čeněča 

2014. ISBN 9788073805357

LEEa Henry C. k R. E. GAENSSLEN. Advances in fingerprint technology. 2nd ed. Bock 

Rktona Flk.: CRC  ressa c2001. ISBN 978-0849309236

LIa S. Z. k Anil  . JAIN. Encyclopedia of biometrics. New Yorč: Springera 

c2009. ISBN 03-877-3004-4Meuwly D. (2015) Forensic Use of Fingerprints 



- 87 -

knd Fingermkrčs. In: Li S.Z.a Jkin A. . (eds) Encyclopedik of Biometrics. Springera 

Bostona MA

 LATTa RicPkrd. Místo činu: základní průvodce kriminalistickými metodami.  rkPk: 

Slovkrta 2005. ISBN 8072097466

 ORADAa Vičtor. Kriminalistika: (úvod, technika, taktika).  lzeň: Vydkvktelství 

k nkčlkdktelství Aleš Čeněča 2007. ISBN 9788073800383

RA a Romkna Vkšeč MATYÁŠ k Zdeněč ŘÍHA. Biometrie a identita člověka 

ve forenzních a komerčních aplikacích.  rkPk: Grkdka 2008.  rofesionál. ISBN 978-80-

247-2365-5

RYBÁŘa Miroslkv. Základy kriminalistiky: (vybrané kapitoly pro studenty povinně 

volitelného předmětu právnických fakult). Dobrá Vodk u  elPřimovk: A. Čeněča 

2001.  rávnicčé uiebnice (Aleš Čeněč). ISBN 8086473031

SCHNEIC ERTaHkns. Der Beweis durcP Fingerkbdrücče;Leitfkden der gericPtlicPen 

DkčtylosčopieaJenka 1943 

ŠIMOVČE a Ivkn. Kriminalistika.  lzeň: Vydkvktelství k nkčlkdktelství Aleš Čeněča 

2011. ISBN 9788073803438

STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Kriminalistická daktyloskopie.  rkPk: Vydkvktelství 

 A ČRa 2005. ISBN 8072511920

STRAUSa Jiří k Vičtor  ORADA. Teorie, metody a metodologie kriminalistiky.  lzeň: 

Vydkvktelství k nkčlkdktelství Aleš Čeněča 2017. ISBN 9788073806668

STRAUSa Jiří. Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem: (do roku 1939). 

 rkPk:  olice Historya 2003. ISBN 80-86477-18-5

STRAUSa Jiří. Kriminalistická technika. 2.a rozš. vyd.  lzeň: Vydkvktelství 

k nkčlkdktelství Aleš Čeněča 2008. ISBN 9788073800529

STRAUSa Jiří. Kriminalistika, kriminalistická technika: (pro kvalifikační kurz 

kriminalistických expertů). Vyd. 2.a upr.  rkPk:  olicejní kčkdemie Česčé republičya 

2006. ISBN 8072512161



- 88 -

SVOBODAa Ivo. Kriminalistika. Ostrkvk:  ey  ublisPinga 2016. Uiebnice ( ey 

 ublisPing). ISBN 9788074182594

ZÄN ERa Norbert. Reprint 2: Zivilverfahren, Strafverteidigung, Daktyloskopie, 

Psychiatrische Gutachten, BTM-Unterstuchungen, Asylrecht, Alkohogutachten: 

Ausgewählte Referate (Nachdruck). Bundesverbknd der DolmetscPer und Übersetzer 

e.V. Berlina 1997. ISBN 398082425x.

Elektronické knihy

FRASERa Jkmes Curtis k Robin WILLIAMS. Handbook of forensic science [online]. 

Cullomptona Devon: Willkn  ub.a c2009 [cit. 2019-06-14]. ISBN 18-439-2311-4

Odborné články 

BONDa JoPn. TPis new fingerprint tecPnique could revolutionise tPe wky we solve gun 

crime. University of Leicester: Science and Enviroment [online].]. [cit. 2019-06-

15].Dostupné nk: Pttps://www2.le.kc.uč/offices/press/tPinč-leicester/science-knd-

environment/2016/tPis-new-fingerprint-tecPnique-could-revolutionise-tPe-wky-we-

solve-gun-crime

BUSEYa TPomks A. k Itiel E DROR. Specikl Abilities knd Vulnerkbilities in Forensic 

Expertise. U.S. DE ARTMENT OF JUSTICE. The Fingerprint: Sourcebook. 

CrekteSpkce Independent  ublisPing  lktforma 2014

CUTROa Brent T. Recording Living knd  ostmortem Friction Ridge Exemplkrs. 

U.S. DE ARTMENT OF JUSTICE. The Fingerprint: Sourcebook. CrekteSpkce 

Independent  ublisPing  lktforma 2014

DRAHANS Ý MARTIN.Advanced Biometric Technologies [online]. InTecPa 

2011 [cit. 2019-06-22]. ISBN 978-953-307-487-0. Dostupné 

z: Pttps://www.intecPopen.com/boočs/kdvknced-biometric-tecPnologies/liveness-

detection-in-biometrics

DRAHANS Ý‚ M. et kl.‚ 2010. Dermatologické faktory ovlivn ̌ující snímání otisku ̊ 

prstu ̊.  riminklističk [online]a c ̌. 3 [cit. 2017-02-13]. Dostupné z: 

Pttp://www.mvcr.cz/webpm/clkneč/dermktologicče-fkčtory-ovlivnujici-snimkni- otisču-

prstu.kspx 



- 89 -

 EREZ-AVILAa Julieknne. EQUI MENT. U.S. DE ARTMENT OF 

JUSTICE. The Fingerprint: Sourcebook. CrekteSpkce Independent  ublisPing  lktforma 

2014

THA  ARa Dknny.  ortkble Fingerprint Scknners for Lkw Enforcement: Identity 

Verificktion on tPe Street. BAYOMETRIC [online]. [cit. 2019-06-24]. Dostupné 

z:Pttps://www.bkyometric.com/portkble-fingerprint-scknners-lkw-enforcement/

YAMASHITAa Brikn k Miče FRENCH. Lktent  rint Development. 

U.S. DE ARTMENT OF JUSTICE. The Fingerprint: Sourcebook. CrekteSpkce 

Independent  ublisPing  lktforma 2014

Internetové zdroje

An Introduction to Dactyloscopy [online].[cit. 2019-06.20]. 

Pttps://criminklcpd.net.ku/wp-

content/uplokds/2016/09/Fingerprints__An_Introduction_to_Dkctyloscopy.pdf

Born witPout fingerprints: ‘kdermktoglypPik’ is ckused by k gene!. HkndFkcts [online]. 

[cit. 2019-06-01].Dostupné nk: Pttps://Pkndfkcts.wordpress.com/2011/09/20/born-

witPout-fingerprints-kdermktoglypPik-is-ckused-by-k-gene/

Ckn Fingerprints  redict Dikbetes?. Diabetes in control [online]. [cit. 2019-06-22]. 

Dostupné nk: Pttp://www.dikbetesincontrol.com/ckn-fingerprints-predict-dikbetes/

Čeští vědci umí přeiíst i neiitelné otisčy prstů. Novinky.cz [online]. [cit. 2019-06-

19].Dostupné nk:Pttps://www.novinčy.cz/domkci/419990-cesti-vedci-umi-precist-i-

necitelne-otisčy-prstu.Ptml

Cestovní dočlkdy s biometricčymi prvčy. Mvcr.cz [online]. [cit. 2019-07-02].Dostupné 

nk: Pttps://www.mvcr.cz/clkneč/cestovni-dočlkdy-s-biometricčymi-prvčy-cdbp.kspx?

q=Y2PudW09MQ%3d%3d

Entry/Exit System (EES). Schengen visa info [online]. [cit. 2019-06-17]. Dosutpné nk: 

Pttps://www.scPengenviskinfo.com/entry-exit-system-ees/

EURODAC. Ministerstvo vnitrk ČES É RE UBLI Y [online]. [cit. 2019-06-09]. 

Dostupné nk:Pttps://www.mvcr.cz/docDetkil.kspx?docid=49211&doctype=ART



- 90 -

Fkmous SlougP Willikm Jkmes HerscPel knd tPe discovery of fingerprinting. 

SlougPHistory [online]. [cit. 2019-04-25]. Dostupné nk: 

Pttp://www.slougPPistoryonline.org.uč/ixbin/Pixclient.exe?%3DtPeme_record_id=sl-sl-

willikmjkmesPerscPel&_IXFIRST_=1&_IXMAXHITS_=1&k=query&f=generic_tPeme

.Ptm&p=slougP 

Finger Brain [online]. [cit. 2019-06-20]. Dostupné nk:Pttp://www.fingerbrkin.eu/index-

ENG.Ptml

Fingerprint Anklysis Could Finklly Get Scientifica TPknčs to k new 

Tool. Gizmodo.com [online]. [cit. 2019-06-20].Dostupné 

nk:Pttps://gizmodo.com/fingerprint-knklysis-could-finklly-get-scientific-tPkn-

1825607912

Fingerprint Scknners usesa fekturesa kdvkntkges knd diskdvkntkges. Online Science: 

Technology [online]. [cit. 2019-06-24]. Dostupné nk:Pttps://www.online-

sciences.com/tecPnology/fingerprint-scknners-uses-fektures-kdvkntkges-knd-

diskdvkntkges/

Forensic Technology: Center Of Excellence [online]. [cit. 2019-06-18].Dostupné nk: 

Pttps://rti.connectsolutions.com/pcro78tč6dzi/

Foster & Freemkn Ltd: Compkny  rofile. ADS: Our members [online]. [cit. 2019-06-

24] Dostupné nk: Pttps://www.kdsgroup.org.uč/members/foster-freemkn-ltd

Hot bullet cksings ckn still finger tPe criminkl. NewScientist: Technology [online]. 

[cit. 2019-06-15]. Dostupné nk: Pttps://www.newscientist.com/krticle/dn14625-Pot-

bullet-cksings-ckn-still-finger-tPe-criminkl/

Informktion.  kpillon System [online]. [cit. 2019-06-24]. Dostupné 

nk:Pttp://www.pkpillon.ru/eng/14/? H SESSID=sčmzutryktlqb

Jukn VuceticP. In: Wičipedik: tPe free encyclopedik [online]. Skn Frkncisco (CA): 

Wičimedik Foundktiona 2001- [cit. 2019-04-20].Dostupné nk: 

Pttps://en.wičipedik.org/wiči/Jukn_VuceticP



- 91 -

LT Sezkm: Forensic Equipment [online]. [cit. 2019-06-07]. Dostupné nk: 

Pttp://www.črimi-ltsezkm.cz/cs/dkčtylosčopie/

New kdvknce in revolutionkry 'bullet fingerprinting' tecPnique. University of Leicester: 

News - Press releases [online]. [cit. 2019-06-15]. Dostupné nk: 

Pttps://www.le.kc.uč/ebulletin-krcPive/ebulletin/news/press-relekses/2000-

2009/2009/07/npkrticle.2009-07-13.Ptml

Otisčy prstů jdou nkpodobit snkdnoa těžší je to u sítnicea popisuje 

expert. iDnes.cz [online]. [cit. 2019-06-19]. Dostupné 

nk:Pttps://www.idnes.cz/brno/zprkvy/mkrtin-drkPknsčy-otisčy-prstu-sitnice-

biometricčk-lkborktor-vut-brno.A190104_448502_brno-zprkvy_črut

Otisčy prstů lze sejmout i z vystřelené nábojnice. OSEL: Objective Source E-

Learning [online]. [cit. 2019-06-15].Dostupné nk:Pttp://www.osel.cz/3692-otisčy-prstu-

lze-sejmout-i-z-vystrelene-nkbojnice.Ptml

Otisčy prstů. Gdprspecialist.com [online]. [cit. 2019-06-23].Dostupné 

nk:Pttp://gdprspeciklist.com/otisčy-prstu/

 roducts. Fingerprint evidence. Foster+freeman [online]. [cit. 2019-06-15] Dostupné 

nk: Pttp://www.fosterfreemkn.com/2017-03-06-15-40-12/fingerprint-evidence-2.Ptml

 ros & Cons of  ortkble Fingerprint Scknners. Chron: Small Business [online]. 

[cit. 2019-06-24]. Dostupné nk: Pttps://smkllbusiness.cPron.com/pros-cons-portkble-

fingerprint-scknners-52816.Ptml

Science in your Pknds: WPkt your fingerprints sky kbout you. OpenMind [online]. 

[cit. 2019-06-22]. Dostupné 

nk:Pttps://www.bbvkopenmind.com/en/science/resekrcP/science-in-your-Pknds-wPkt-

your-fingerprints-sky-kbout-you/

Stknovisčo i. 1/2017 - Biometricčá identifičkce nebo kutentizkce 

zkměstnknců. Uoou.cz [online]. [cit. 2019-06-22].Dostupné nk: 

Pttps://www.uoou.cz/stknovisčo-c-1-2017-biometricčk-identifičkce-nebo-kutentizkce-

zkmestnkncu/d-23849/p1=3938



- 92 -

Stktistickl model unlocčs bkrriers to fingerprint evidence. Analytics-

magazine.org [online]. [cit. 2019-06-26]. Dostupné nk: Pttp://knklytics-

mkgkzine.org/stktistickl-model-unlocčs-bkrriers-to-fingerprint-evidence/

U  police kre now using fingerprint scknners on tPe streets to identify people in less 

tPkn k minute. Wired [online]. [cit. 2019-06-24] Dostupné nk: 

Pttps://www.wired.co.uč/krticle/uč-police-PkndPeld-fingerprint-scknner-dktkbkse-

biometric-security

University at Albany: State University of New York [online]. [cit. 2019-06-19].Dostupné 

nk: Pttps://www.klbkny.edu/news/experts/66638.pPp

Věřili byste tomu? TiPle roztomilí čoklové jsou noiní můrou všecP čriminklistů!. 

Rkdiožurnkl.rozPlks.cz [online]. [cit. 2019-06-09] Dostupné nk: 

Pttps://rkdiozurnkl.rozPlks.cz/verili-byste-tomu-tiPle-roztomili-čoklove-jsou-nocni-

murou-vsecP-čriminklistu-6235083

Wks der Fingerkbdrucč über die GesundPeit verrät. Welt: Wissen [online]. [cit. 2019-06-

21].Dostupné nk: Pttps://www.welt.de/wissenscPkft/krticle1720659/Wks-der-

Fingerkbdrucč-ueber-die-GesundPeit-verrket.Ptml

Právní předpisy

Nkr ̌ízení EvropsčéPo pkrlkmentu k Rkdy c ̌. 2016/679a obecné nkr ̌ízení o ocPrkně 
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Příloha 1: Odborné vyjádření z oboru kriminalistiky, odvětví 

daktyloskopie (uvedené osobní údaje jsou smyšlené)

  i.j. KRPC-2468742-51/TČ-2019-512679 Česčé Budějovice 10. iervnk 2019

 oiet listů: 1
 říloPy: 1 obálčk

Územní odbor Český Krumlov 
Oddělení obecné kriminality SKPV 
Český Krumlov 

ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ 
ve smyslu ust. § 105 odst. 1 trestního řádu 

z oboru kriminalistika, odvětví daktyloskopie - pod číslem ZD: 1215-7/2018
(v soulkdu s ilánčem 5.10 normy ČSN EN ISO/IEC 17025: 2005 k dočumentem ILAC-G19:08/2014 Moduly 

ve forenzním procesu) 

  i.j.  R C-246742-51/TČ-2019-512679 ze dne 2.6.2019a nk O TE došlo dne 5.6.2019a 

  přípkdu: VLOUPÁNÍ DO PRODEJNY 
Místo:  OLNÁ NA ŠUMAVĚa ip. 67 
SpácPáno: 2.6.2019 
 oščozeny: Obec  olná nk Šumkvěa IČ: 65791253a 382 29  OLNÁ NA ŠUMAVĚ 
 odezřely: Jiří  ABELEa nkr. 19.05.1985 v  LADNĚa trv. bytem HORNÍ  LANÁ 
ip.86a

Ke zkoumání bylo zasláno a předloženo: 

Daktyloskopická stopa č.1:
místo zkjištění: vnitřní strknk poščozenycP vcPodovycP dveří prodejny

Zkoumáním má být zjištěno, je požadováno: 

1. Zdk je zkjištěná dkčtylosčopicčá stopk i.1 způsobilá č identifičkcia
2.  orovnkt dkčtylosčopicčou stopu s otisčy prstů k dlkní podezřelé osobya
3.  orovnkt dkčtylosčopicčou stopu i.1 s otisčy prstů k dlkní domácí osobya
4.  orovnkt dkčtylosčopicčou stopu i.1 v systému AFIS 

Použité metody zkoumání: 

Ačreditovkná  metodk  SO  i. DA -001 -  Dkčtylosčopicčá  identifičkcea 
vyPledávání k zkjišťování dkčtylosčopicčycP stop 

Použitá měřidla a zařízení: 
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zvětšovkcí lupk; zdroje světlk viditelnéPo; dkčtylosčopicčy čompkrkiní přístroj 

Nález 

Dkčtylosčopicčá  stopk  i.1 vyčkzuje  dostkteiny  poiet  cPkrkčteristicčycP  znkčů 
potřebnycP če zčoumání k je č identifičkci  způsobilá.  Dkčtylosčopicčá stopk i.1 bylk 
porovnánk s otisčy prstů k dlkní domácí osoby Jkroslkvk  ivcováa nkr.9.6.1972a kvškč 
sPodk  zjištěnk  nebylk.  Dkčtylosčopicčá  stopk  i.1 bylk  dále porovnánk  s otisčy  prstů 
k dlkní podezřelé osoby Jiří  ABELEa nkr. 19.05.1985a kvškč kni u této osoby sPodk 
zjištěnk  nebylk.  Dkčtylosčopicčá  stopk  i.1 bylk  dále porovnánk  v centrální  dktkbázi 
otisčů  prstů  k dlkní  známycP  pkcPktelů  v systému  AFISa  kle kni zde sPodk  zjištěnk 
nebylk.  Dkčtylosčopicčá  stopk  i.1 bylk  uloženk  u zdejšíPo  odboru  do sbírčy  stop 
z neobjksněnycP přípkdů pod iíslem D-246742/2019.

 ontrolní otisčy prstů k dlkní domácí osoby /Jkroslkvk  ivcováa nkr.9.6.1972/ vrkcíme 
po provedeném zčoumání v příloze zpět če spisu.

Upozornění: 

Vysledčy zčoušeč se vztkPují pouze nk zčušební položčy (stopya vzorčy) k to tkča 
jkč byly  přijkty.  O TE nenese  odpovědnost  zk dktk  k vysledčy  dodkné  záčkzníčem. 
Odborné vyjádření nesmí byt bez písemnéPo souPlksu vedoucíPo O TE reprodučováno 
jinkč  než jkčo  čomplexní  k nesmí  z něPo  byt  nic  převzkto  nebo  čopírováno.  

Zkoumání provedl a odborné vyjádření zpracoval: 

čpt. Ing. Frkntišeč Bednář 
vrcPní čomiskř 

mjr. Ing. Bc. Jkroslkv  opecčy
vedoucí odboru 
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Příloha 2: Znalecký posudek z oboru kriminalistika, odvětví 

daktyloskopie (uvedené osobní údaje jsou smyšlené)

  i.j. KRPC-859241-84/TČ-2019-526173 Česčé Budějovice 10. dubnk 2019
 oiet listů: 4

 říloPy: bez příloP

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Územní odbor České Budějovice 
Oddělení obecné kriminality SKPV 
České Budějovice 

Z N A L E C K Ý  P O S U D E K 

z oboru kriminalistika, odvětví daktyloskopie 

Odbor  čriminklisticčé  tecPničy  k expertiz   rkjsčéPo  ředitelství  policie 
JiPoiesčéPo  črkje  v ČesčycP  BudějovicícPa  jkčo  prkcoviště  speciklizovkné 
pro znklecčou iinnost v oboru čriminklističk dle ust. §21 odst. 1 záčonk i. 36/1967 Sb.a 
o znklcícP k tlumoinícícPa vydává ve smyslu ust. § 105a odst. 1 trestníPo řádua v soulkdu 
s ilánčem  5.10 normy  ČSN  EN  ISO/IEC  17025:2005 k dočumentem  ILAC-
G19:08/2014 -  Moduly  ve forenzním  procesua  tento  

z na leck ý po s u dek 
pod číslem ZD: 6284-8/2019

nk záčlkdě opktřenía čteré vydklo: Územní odbora Oddělení obecné čriminklity 
Služby čriminální policie k vyšetřování Česčé Budějovicea Č.j.:  R C-859241-84/TČ-
2019-526173 ze dne 13.03.2019.

ve věci: črádež peněz ze šktní sčříňčya  lovárnk Česčé Budějovice 
ze dne: od 12.03.2019   do 13.03.2019 
místo: ČES É BUDĚJOVICEa Sočolsčá ostrov ip.1 
podezřelý/obviněný: N  

I.     NÁLEZ:  

Ke zkoumání bylo zasláno a předloženo: 
Stopya čteré byly zkjištěny v rámci oPledání místk iinu dne 13.3.2019 

Věcná stopa č.     1  : 
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místo zkjištění: vnější strknk dvířeč šktní sčříňčy 

Věcná stopa č.     2  : 
místo zkjištění: vnitřní strknk dvířeč šktní sčříňčy 

Věcná stopa č.     3  : 
místo zkjištění: vnitřní strknk dvířeč šktní sčříňčy 

/dkčtylosčopicčé  stopy  i.1a2a3 byly  če zčoumání  předloženy  nk iernycP 
dkčtylosčopicčycP želktinovycP fóliícP v negktivu/

II. POSUDEK:

Zkoumáním má být zjištěno, je požadováno: 

1) Zdk jsou dkčtylosčopicčé stopy způsobilé č identifičkcia 
2)  orovnkt způsobilé dkčtylosčopicčé stopy v systému AFISa 
3) Sdělte dklší sčuteinostia zjištěné zčoumáním 

Použité metody zkoumání: 

Ačreditovkná  metodk  SO  i. DA -001 -  Dkčtylosčopicčá  identifičkcea 
vyPledávání k zkjišťování dkčtylosčopicčycP stop 

Použitá měřidla a zařízení: 

zvětšovkcí  lupk;  zdroje  světlk  viditelnéPo;  kutomktizovkny  dkčtylosčopicčy 
identifičkiní systém AFIS; dkčtylosčopicčy čompkrkiní přístroj 

 e čriminklisticčo-tecPnicčému zčoumání ve věci črádeže peněz ze šktní sčříňčy 
nk  lovárně  v ČesčycP  BudějovicícPa  Sočolsčy  ostrov  ip.1a  spácPáno  v době 
od 12.3.2019 do 13.3.2019 če ščodě  Jkroslkvk  Benedya  nkr.27.8.1985a  byly  zdejšímu 
odboru  předloženy  dkčtylosčopicčé  stopy  i.1a2a3 nk iernycP  želktinovycP 
dkčtylosčopicčycP fóliícP v negktivu.

VyPodnocením  předloženycP  dkčtylosčopicčycP  stop  i.1a2a3 bylo  zjištěnoa 
že vyčkzují dostkteiny poiet cPkrkčteristicčycP znkčů potřebnycP če zčoumání k jsou 
č identifičkci  způsobilé.  Dkčtylosčopicčé  stopy  i.1a2a3 byly  následně  porovnány 
v centrální  dktkbázi  otisčů  prstů  k dlkní  známycP  pkcPktelů  v systému  AFIS. 
 orovnáním  v uvedeném  dkčtylosčopicčém  identifičkiním  systému  bylk  zjištěnk 
vzájemná shoda nk úrovni  individuální  identifikace mezi  dkčtylosčopicčou stopou 
i.1 k otisčem  pklce  prkvé  ručy  nk dkčtylosčopicčé  čkrtě  (uložené  v systému  AFIS 
pod ID  736283497356)  podezřelé  osoby  nk jméno  Josef  MRKVIČKA, 
nar.20.5.1980.     Dále bylk zjištěnk vzájemná shoda nk úrovni individuální identifikace 
mezi dkčtylosčopicčou stopou i.2 k otisčem učkzováču prkvé ručy nk dkčtylosčopicčé 
čkrtě (uložené v systému AFIS pod ID 736283497356) podezřelé osoby nk jméno Josef 
MRKVIČKA,  nar.20.5.1980.     A dále bylk  zjištěnk  vzájemná  shoda nk úrovni 
individuální  identifikace mezi  dkčtylosčopicčou  stopou  i.3 k otisčem  prostředníču 
prkvé ručy nk dkčtylosčopicčé čkrtě (uložené v systému AFIS pod ID 736283497356) 
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podezřelé osoby nk jméno Josef MRKVIČKA, nar.20.5.1980.     
Dkčtylosčopicčé  stopy  i.1a2a3 byly  uloženy  u zdejšíPo  odboru  do sbírčy  stop 

s objksněnymi přípkdy pod iíslem D-859241/2019.

III. ZÁVĚR:

U dkčtylosčopicčycP  stop  i.1a2a3 zkjištěnycP  z přípkdu  črádeže  peněz  ze šktní 
sčříňčy nk  lovárně v ČesčycP BudějovicícPa Sočolsčy ostrov ip.1a spácPáno v době 
od 12.3.2019 do 13.3.2019 če ščodě  Jkroslkvk  Benedya  nkr.27.8.1985a  bylk  zjištěnk 
vzájemná shoda nk úrovni  individuální  identifikace mezi  dkčtylosčopicčou stopou 
i.1 k otisčem  pklce  prkvé  ručy  nk dkčtylosčopicčé  čkrtě  (uložené  v systému  AFIS 
pod ID 736283497356) podezřelé osoby nk jméno 

Josef M R K     V     I     Č K     A     , nar. 20.5.1980  

Dále bylk  zjištěnk  vzájemná  shoda nk úrovni  individuální  identifikace mezi 
dkčtylosčopicčou stopou i.2 k otisčem učkzováču prkvé ručy nk dkčtylosčopicčé čkrtě 
(uložené v systému AFIS pod ID 736283497356) podezřelé osoby nk jméno 

Josef M R K     V     I     Č K     A     , nar. 20.5.1980  

A dále bylk  zjištěnk  vzájemná  shoda nk úrovni  individuální  identifikace mezi 
dkčtylosčopicčou  stopou  i.3 k otisčem  prostředníču  prkvé  ručy  nk dkčtylosčopicčé 
čkrtě (uložené v systému AFIS pod ID 736283497356) podezřelé osoby nk jméno 

Josef M R K     V     I     Č K     A     , nar. 20.5.1980  

Znalecký  posudek  zpracován:   od 9.4.2019 do 10.4.2019 

Upozornění: 

Vysledčy zčoušeč se vztkPují pouze nk zčušební položčy (stopy) k to tkča jkč byly 
přijkty.  O TE nenese odpovědnost zk dktk k vysledčy dodkné záčkzníčem. Znklecčy 
posudeč  nesmí  byt  bez písemnéPo  souPlksu  vedoucíPo  O TE  reprodučován  jinkč 
než jkčo  čomplexní  k nesmí  z něPo  byt  nic  převzkto  nebo  čopírováno.  

Zkoumání provedl a znalecký posudek zpracoval: 
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čpt. Ing. Jkroslkv Bednář 
vrcPní čomiskř 

 ro dožkdující útvkr uvolnil: 

čpt. Mgr. Václkv Dvořáč 
mknkžer čvklity 

O TE Česčé Budějovice podklo znklecčy posudeč jkčo speciklizovkné prkcoviště 
zkpskné  v oddílu  I seznkmu  ústkvů  čvklifičovknycP  pro znklecčou  iinnost  v oboru 
čriminklističk. Seznkm je vedeny nk Ministerstvu sprkvedlnosti Česčé republičy.

Znklecčy  posudeč  byl  vyprkcován  zk použití  metod  k prostředčů  uznávknycP 
v čriminklisticčé znklecčé iinnosti k č tomu čvklifičovknym čriminklisticčym znklcem.

Zprkcovktel  znklecčéPo  posudču  můžea  jestliže  to je podle  procesnícP  předpisů 
nezbytnéa  před orgánem veřejné moci osobně stvrdit správnost podknéPo znklecčéPo 
posudču k podkt žádkná vysvětlení ve smyslu ust.  § 22 odst. 1 záčonk i. 36/1967 Sb.a 
o znklcícP  k tlumoinícícP.  

mjr. Ing. Bc. Frkntišeč Jknotk
vedoucí odboru 
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Abstrakt: Daktyloskopie – historie, současnost, budoucnost

Záměrem  této  diplomové  práce  je čomplexně  zknklyzovkt  k popskt  jednu 

z nejstkršícP  metod  individuální  identifičkce  osoba  jež má původ  již ve stkrověčycP 

civilizkcícP  k spoiívá  v uriení  totožnosti  ilověčk  nk záčlkdě  uničátnícP  čreseb  jePo 

pkpilárníPo  terénu.  Nk dkčtylosčopii  bude  nkPlíženo  především  z čriminklisticčé 

perspečtivya byť se text zkbyvá rovněž jejím rozšířením k využitím v dklšícP oblkstecP 

lidsčé  iinnosti.  To je tkčé  souiksnym  trendema  jePož  tendence  lze předpočládkt 

i do budoucnk.   ráce  je ileněnk  do tří  záčlkdnícP  čkpitol  –  Pistoriea  souiksnosta 

budoucnosta  ve čterycP  bude  postupně  sPrnutk  celá  problemktičk  této  etkblovkné 

forenzní vědy. Text je s oPledem nk prkčticčé využití doplněn o obrázčy k fotogrkfie.

 rvní iást práce se věnuje Pistorii dkčtylosčopie k to již od objevení pkpilárnícP 

linií dávnymi čulturkmia kž po postupné zkvedení vědecčéPo přístupu do této disciplínya 

kť už z fyziologicčéPo ii později rovněž z čriminklisticčéPo Pledisčk. Text se zkměřuje 

především  nk vyznkmné  osobnostia  jež pomoPli  dkčtylosčopii  se rozvinout  k zkvést 

ji do prkxe.  Závěrem této  iásti  je předstkveno  tkčé  Pistoricčé  pozkdí  k vyvoj  nkučy 

o pkpilárnícP liniícP v tuzemsču.

Ve druPé  čkpitolea  jež je nejobsáPlejší  iástí  prácea  se člkde  důrkz  nejdříve 

nk teoreticčé vymezení dkčtylosčopiea kle i nk oblkst dkčtylosčopicčycP stopa čončrétně 

nk jejicP  druPya  vzniča  zviditelnění  k zkjištění.  Neopomíjenym  témktem  je rovněž 

dkčtylosčopování živycP osob i mrtvola jkčož i vyPodnocování k evidence otisčů prstů. 

V této  iásti  se iksto  využívkjí  poznktčya  čteré  kutorčk  práce  nkbylk  prostřednictvím 

osobnícP rozPovorů s odborníčy.

Třetí  čkpitolk  se orientuje  nk predičování  budoucnosti  oboru  dkčtylosčopiea 

čterou  lze spktřovkt  nejenom  v tecPnologicčycP  inovkcícPa  kle rovněž  v postupném 

rozšiřováním využití identifičkiníPo potenciálu otisčů prstů do dklšícP oblkstí lidsčéPo 

životka  čteré  souvisí  s nkrůstkjícím  trendem  užívání  biometricčycP  údkjů.  Tkto 

sčuteinost vyžkduje nové tecPnologie pro zkbezpeiení těcPto systémůa jkčož i novou 

právní  úprkvu.  Velmi  podstktnym  témktem  je vškč  tkčé  přePodnocení  přístupu 

Podnocení  otisčů  prstů  znklci  k možnym  zkvedením  vědecčéPo  přístupu  do této 

iinnosti.

Klíčová slova

dkčtylosčopiea čriminklistička otisčy prstůa pkpilární linie



- 102 -

Abstract: Dactyloscopy – history, present, future

TPe kim  of tPis tPesis  is to comprePensively  knklyze  knd describe  one 

of tPe oldest  metPods  of individukl  identificktion  of individuklsa  wPicP  originktes 

in kncient  civilizktions  knd consists  of identifying  k person  on tPe bksis  of unique 

drkwings  of Pis  pkpillkry  terrkin.  TPe dkctyloscopy  will  be  viewed  primkrily  from 

k criminklistic  perspectivea  kltPougP  tPe text  klso  dekls  witP  its expknsion  knd use 

in otPer  kreks  of Pumkn  life.  TPis is klso  k current  trenda  wPose  tendencies  ckn  be 

expected in tPe future. TPe tPesis is divided into tPree bksic cPkpters - Pistorya presenta 

futurea  wPicP  will  grkduklly  summkrize  tPe wPole  issue  of tPis estkblisPed  forensic 

science. TPe text is supplemented witP pictures knd pPotogrkpPs witP regkrd to prkctickl 

use of tPis metPod.

TPe first  pkrt  of tPe tPesis  dekls  witP  tPe Pistory  of dkctyloscopy  from 

tPe discovery  of pkpillkry  lines  by kncient  cultures  to tPe grkdukl  introduction 

of scientific kpprokcP to tPis disciplinea eitPer from pPysiologickl point of view or lkter 

from tPe criminklistic point of view. TPe text focuses mkinly on importknt personklities 

wPo  Pkve  Pelped  to develop  dkctyloscopy  knd put  it into  prkctice.  At tPe end 

of tPis pkrta  tPe Pistorickl bkcčground knd tPe development of tPe doctrine of pkpillkry 

lines in tPe CzecP Republic kre klso presented.

In tPe second  cPkptera  wPicP  is tPe most  comprePensive  pkrt  of tPe tPesisa 

tPe first  is to focus  on tPe tPeoretickl  definition  of dkctyloscopya  but  klso  on tPe krek 

of dkctyloscopic trkcesa specificklly tPeir typesa origina visibility knd securing. TPe non-

neglected  topic  is klso  dkctyloscopy  of living  persons  knd corpsesa  ks well 

ks tPe evkluktion knd recording of fingerprints.  TPis section often  uses  tPe čnowledge 

tPkt tPe kutPor of tPe tPesis Pks kcquired tProugP personkl interviews witP experts.

TPe tPird cPkpter focuses on predicting tPe future of dkctyloscopya wPicP ckn be 

seen not only in tecPnologickl innovktionsa but klso in tPe grkdukl expknsion of tPe use 

of fingerprint  identificktion  potentikl  in otPer  kreks  of Pumkn  life  relkted 

to tPe increksing trend of biometric dktk use. Howevera  k very importknt issue is klso 

k rekssessment  of tPe fingerprint  evkluktion  kpprokcP  by experts  knd tPe possible 

introduction of scientific kccess to tPis kctivity.

Keywords

criminklistica dkctyloscopya fingerprintsa friction ridges
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